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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย Singer Thailand Public Company Limited & Its Subsidiaries
จุดเด่นจ�กงบก�รเงินรวม (ล้�นบ�ท) Highlights of the Consolidated Financial Statements (Million Baht)

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและดอกเบี้ยรับฯ ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556  
Sales & Interest from installment sales 
by Year 2008 - 2013

กำ�ไร/(ข�ดทุน) สุทธิ ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556
Net Profit/(Loss) by Year 2008 -2013

ผลก�รข�ยผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ มกร�คม - ธันว�คม 2556
Sales by Product Line January - December 2013

ณ วันที่ 31 ธันว�คม (as at December 31)

จุดเด่นในรอบปี
Financial Highlights

2556/2013 2555/2012 2554/2011

รายได้จากการขายและดอกเบี้ยรับฯ / Total sales & Interest from installment sales 3,624.52 2,950.66 2,383.35
รายได้รวม / Total Revenues 3,639.46 2,964.05 2,397.85

กำาไรขั้นต้น / Gross Margin 1,860.92 1,610.08 1,297.33

ต้นทุนขาย / Cost of Sales 1,763.60 1,340.58 1,086.02

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร / Selling and Administrative Expenses 1,436.56 1,279.20 1,110.12

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ / Net Profit (Loss) 320.57 226.22 142.46

สินทรัพย์รวม / Total Assets 3,256.35 2,710.08 2,229.48

หนี้สินรวม / Total Liabilities 1,824.05 1,517.35 1,248.54

ส่วนของผู้ถือหุ้น / Total Shareholder's Equity 1,432.30 1,192.73 980.94

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน (Financial Ratio)

อัตรากำาไร (ขาดทุน) สุทธิ (ร้อยละ) / Net Profit (Loss) Ratio (%) 8.81 7.63 5.94

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) / Return on Equity (%) 24.42 20.81 15.58

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) / Return on Assets (%) 10.70 9.16 6.61

อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ (ร้อยละ) / Dividend Pay Out Ratio (%) 37.90 35.81 37.91

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) / Liabilities Per Equities Ratio 1.27 1.27 1.27

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) / Earnings Per Share (Baht) 1.19 0.84 0.53

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) / Dividend Per Share (Baht) 0.45 0.30 0.20

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) / Book value Per Share (Baht) 5.30 4.42 3.63

จำานวนพนักงาน / Total Staff (Persons) 4,288 4,146 3,693

จักรเย็บผ้� Sewing Machine 3%
อื่นๆ Others 7%
ตู้เย็น Refrigerator 9%
โทรทัศน์ Television 10%
ตู้เติมน้ำ�มันหยอดเหรียญ Petrol Vending Machine 10%
เครื่องซักผ้� Washing Machine 12%
ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ Air Time Vending Machine 13%
เครื่องปรับอ�ก�ศ Air Conditioner 13%
ตู้แช่ Freezer 23%
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปัจจัยสำ�คัญ
Vision Mission Values

พันธกิจ / Mission
พฒันาคุณภาพชวีติของมนษุย์ด้วย
สินค้าและการบริการที่ดีมีคุณภาพ 
ด้วยราคาที่ซื้อหาได้
To improve the quality of life 
of people by offering high 
quality products and service 
at affordable prices.

คุณค่า / Values
บริษัท ไม ่ ได ้มี เป ้าหมายเพียงแค ่ทำา
กำาไรมากๆ แต่ต้องเป็นบริษัทท่ีมกีารบริหาร
จัดการที่ดี และมีคุณค่าที่ควรรักษาและ
ใส่ใจ ดังนี้
In order to realize our goal of making 
Singer Thailand not only a highly 
profitable company but also one 
of the best managed Companies in 
Thailand, there are common values 
we must share and cherish:

บุคล�กร/ People
เราเชือ่มัน่ในพลงัของบคุลากร ซึง่เป็นกญุแจของความ
สำาเรจ็ในการดำาเนนิธรุกจิบรกิารของเรา ดังนัน้บุคลากร
ของซิงเกอร์ประเทศไทยจะต้องมีทั้งความสุข และ 
ภาคภูมิใจในบริษัท รวมท้ังมีโอกาสท่ีจะก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน
We believe in our employees, who are key success 
factor in our business. Thus, all employees of 
Singer Thailand must be both happy to work 
for and feel proud of the Company with good 
opportunities for career advancement.

ลูกค้� / Customers
เรามีเป้าหมาย ที่จะมีลูกค้าใช้บริการของเราตลอด
ชีวิตด้วยการสร้างฐานลูกค้าที่มีความจงรักภักดี สินค้า
คณุภาพด ีชำาระเงนิทีต่รงเวลา ตดิตามดแูลอย่างใกล้ชดิ 
และสมำ่าเสมอ
It is our goal and also not unusual for Singer 
Thailand to have life time customers purchase 
products from the Company over the years. The 
Company has built this loyal customer base by 
providing good quality products, ensuring timely 
collections and close follow-up of accounts. It 
is important that this continues in the future and 
that we maintain constant focus on our.

วิสัยทัศน์ / Vision
เป็นผู้นำาตลาดเครือข่ายขายตรง
พร้อมบริการด้านสินเชื่อและเช่า
ซื้อสำาหรับผู้บริโภคในประเทศ
To be the market leader of 
direct sales and consumer 
finance in the country.

ผู้ถือหุ้น / Shareholders
เราให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และคุ้มแก่
การลงทุน
We provide a reasonable return 
to our shareholders while 
safeguarding their investment.

คู่ค้� / Partners
เราพัฒนาคู ่ค ้าเพื่อเป ็นพันธมิตรให ้
ก้าวหน้า และเติบโตไปด้วยกัน
We develop our suppliers to be 
partners in progress and share our 
growth with them.

คู่แข่ง / Competitors
เรายอมรบั และให้เกยีรต ิสำาหรบัความ
มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าตลาดร่วมกัน
We conduct our business by 
conforming to the ethics of our 
Country and share the social 
responsibility of the less fortunate.

ชุมชน / Community
เราดำาเนินธุรกิจด ้วยคุณธรรม 
จรยิธรรม พร้อมตระหนกัถงึความ
รับผิดชอบต่อชุมชน
We conduct our business by 
conforming to the ethics of 
our Country and share the 
social responsibility of the 
less fortunate.

ก�รสื่อส�ร / Communications
เราเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบ 2 ทางภายในองค์กร
We believe that good and sustained internal communication is critical 
to all our business activities. However, this communication must be in 
‘two-way’ in order to be effective - from Management to employees but 
also from employees to the Management.

ภ�วะผู้นำ� / Leadership
เราเชื่อมั่นในประสิทธิผลของภาวะผู้นำา ไม่เพียงแต่จะเป็นผู้จัดการที่ดีเท่านั้น บุคลากรทุกระดับ จะต้องมีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำาที่ดีเลิศ
We believe in effective leadership. Being a good manager is not enough, all Executives, Managers and Supervisors should 
also aim at being great leaders. All great leaders have the following qualities: They listen, they communicate well, and they 
give credit to others for their successes and take full responsibility for poor results. Great leaders also inspire others and they 
always learn from their successes as well as their failures.
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ร�ยง�นคณะกรรมก�รต่อผู้ถือหุ้น

สภ�วก�รณ์เศรษฐกิจมหภ�ค
สิ่งที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2556

ในปี 2556 สภาพเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างเป็นที่น่าพอใจในช่วงครึ่งปีแรก โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 มีอัตราเติบโตของผลิตภัณฑ์

มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 5.4 % และ 2.9% ตามลำาดับ อันเป็นผลมาจากความต่อเน่ืองในการกระตุ้นนโยบายประชานิยมต่อกลุ่ม

เป้าหมายหลัก ซ่ึงก็คือประชาชนในต่างจังหวัดและกลุ่มเกษตรกรท่ัวประเทศ อย่างไรก็ตามปัญหาทางเศรษฐกิจท้ังในภูมิภาคและท่ัวโลก (กล่าวคือ 

การฟื้นตัวของผู้นำาเศรษฐกิจโลกและความผันผวนในอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยท่ีเป็นไปอย่างฝืดเคืองกว่าท่ีคาดการณ์ไว้) ต่างส่งผลกระทบต่อ

การเติบโตภาคส่งออกของไทยตลอดปี 2556 ประกอบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างบาทไทยและดอลล่าร์สหรัฐ

ที่ก่อให้เกิดอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น และย่ิงไปกว่านั้น การขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นของหน้ีภาคครัวเรือนยังส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศ ตลอด

จนการลงทุนต่างๆของภาครัฐและภาคเอกชนลดตำ่าลง ถือเป็นผลกระทบในเชิงลบท่ีสำาตัญท่ีส่งผลต่ออัตราเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) 

ประเทศไทยในครึ่งปีหลัง

นอกจากนี้ สถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองที่ปะทุขึ้นช่วงปลายไตรมาสท่ี 3 อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาได้เกิดความรุนแรงขึ้นบ้างในวงจำากัด 

นับว่าไม่รุนแรงเท่าปี 2553 แต่ด้วยกิจกรรมทางการเมืองของรัฐบาลรักษาการและการปิดการจราจรภายในพื้นที่ศูนย์กลางย่านธุรกิจกรุงเทพที่เกิด

ขึ้นวันต่อวันจากผู้ชุมนุมประท้วง ทำาให้เกิดความชะงักงันและเสียหายในระบบเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้การแบ่งแยกขั้วอำานาจทางการเมืองที่ขยาย

ตัวอย่างชัดเจนและรวดเร็วซำ้าทวีความรุนแรงมากขึ้น และปัญหาการเมืองที่ยังไม่สามารถหาทางออกได้นี้ คาดว่าจะยืดเยื้อยาวนานอย่างไม่มีทีท่าว่า

จะสิ้นสุดลงถึงแม้จะก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่ 1 และได้มีกำาหนดการเลือกตั้งทั่วไปในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ตาม

ทกุปัจจยัดงักล่าวข้างต้นล้วนส่งผลกระทบในเชงิลบต่อแนวโน้มเศรษฐกจิมหภาคของไทย ทัง้ด้านการเตบิโตในภาคการส่งออกทีต่ดิลบ 0.2% 

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อโดยรวมอยู่ที่ 2.5 - 3.0% หรือในไตรมาสที่ 3 ที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เติบโตอยู่ที่อัตรา 2.7 % และอัตรา 

2.0-2.5% ในไตรมาสที่ 4 ตามลำาดับ และจากอานิสงส์แห่งฤดูกาลการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทยนี้เอง ทำาให้อัตราความเติบโต

ทางเศรษฐกิจรวมตลอดทั้งปีสูง 20% ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ทั้งปีเติบโต 2.5-2.9 % (เมื่อเทียบกับเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้อยู่ 

4.9-5.5%) นอกจากนี้สถานการณ์ทางการเมืองและกลุ่มผู้ต่อต้านที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่มีสถานที่ตั้งในกรุงเทพฯซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจยืดเยื้อถึงช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 

พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี  ปร�โมช
Admiral Mom Luang Usni Pramoj
ประธานกรรมการ / Chairman of the Board

กรรมการอิสระ / Independent Director
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Report to the Shareholders

Macro Economic Environment
Actual Full Year 2013 

Thailand’s economic growth was satisfactorily during the first half of 2013, with Q1/13 and Q2/13 Year on Year (YoY) 

GDP growth of 5.4% and 2.9% respectively, fueled by the Government’s continuing populist stimulus fiscal policies targeted 

at urban consumers and the agricultural sector throughout Thailand. However various ongoing global and local economic issues 

(i.e.: slower than expected recovery of key global economies and the Baht exchange rate volatility) impacted Thailand’s overall 

exports growth for the year and slightly increased inflation due to the volatile Baht/US exchange rate. Additionally, a ballooning of 

household debts resulted in a decline domestic consumption, which, together with declines in both public and private investments, 

have had major negative effects on Thailand’s GDP growth for the second half of 2013. 

Further, the simmering political tension exploded in late Q3/13, however, unlike 2010, there has been minimal violence 

and limited impact to the business community as a whole. Only the day-to-day governing activities by the current caretaker 

Government and the daily commuting traffic within CBD Bangkok have been seen severe disruptions from these mass protests. 

Thus, a situation of a fast-escalating political polarization and major political impasse has now been created, which is expected 

to be prolonged with no potential and visible end in sight and lasting last well into most of Q1/2014 even of the schedule general 

election is held in early February.

All the above mentioned factors have resulted in an increasingly negative macro-economic trend for Thailand, with

FY/2013 exports at a very marginally negative growth of 0.2% YoY; while overall inflation for 2013 was at 2.5 - 3.0%.  

Q3/13 GDP growth at 2.7% and an expected Q4/13 GDP growth of approximately 2.0 - 2.5%, helped by the traditional tourism 

high season period whereby international tourist arrivals have achieved sustained growth of more than 20% throughout the whole 

of 2013. The resulting FY/2013 GDP growth is on 2.5 -2.9% (compared to original targets of 4.9 - 5.5%). Further, the recent 

escalating tense political situation and mass protests will have further adverse impacts on Thailand’s economy as it becomes 

prolonged into the first six months of 2014 - especially for the tourism/hospitality sector business located in Bangkok locations.

น�ยบุญยง  ตันสกุล
Mr. Boonyong  Tansakul

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

Chief Executive Officer

พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี  ปร�โมช
Admiral Mom Luang Usni Pramoj
ประธานกรรมการ / Chairman of the Board

กรรมการอิสระ / Independent Director
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มุมมองในปี 2557 และอน�คตข้�งหน้�

ประมาณการแรกเริ่มถึงการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทยเปรียบเทียบปีก่อน คาดการณ์ว่าในปี 2557 จะมีอัตราเติบโต

อยู่ที่ 5-6% แต่จากการประท้วงคัดค้านทางการเมือง การชุมนุมปิดถนน การดำาเนินงานและกิจกรรมต่างๆที่ถูกจำากัด รวมถึงงบประมาณเบิกจ่าย

ของรัฐบาลอาจจะส่งผลกระทบในทางลบสำาหรับคร่ึงปีแรกของ 2557 นี้ (ที่ยังมองไม่เห็นหนทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ผลลัพธ์ที่น่า

พอใจในเร็ววัน แม้จะเสร็จสิ้นการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ตาม) 

ด้วยการบริหารงานที่ผิดพลาดและสภาพทางเศรษฐกิจท่ีถูกปิดล้อมด้วยจำานวนผู้ประท้วงท่ีเพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มชาวนาท่ีเดินทางมาจาก

ต่างจังหวัด (ที่ยังไม่ได้รับการจ่ายเงินตามสัญญาการประกันราคาและโครงการรับจำานำาข้าวจากรัฐบาล) ประกอบกับการปรับตัวลดลงทั้งในส่วน

การบริโภคและการลงทุนต่างๆจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ส่งผลต่อธุรกิจและความเช่ือมั่นของผู้บริโภค ล้วนแต่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ

สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคโดยเฉพาะต่อครึ่งปีแรกนี้ แม้จะได้ข้อยุติในการแก้ปัญหาผ่าทางตันวิกฤตการณ์การเมืองปัจจุบัน และการรับรอง

คณะรัฐบาลจัดตั้งใหม่ที่ชอบด้วยกฎหมายในเร็ววัน แต่ผลลัพธ์ก็จะไปปรากฎในช่วงไตรมาสที่ 2 ต่อไป

ถึงแม้จะมีการคาดการณ์แนวโน้มภาคการส่งออก อัตราเติบโตในปี 2557 อยู่ที่ 4-6% ที่คาดว่าฟื้นตัวจากตลาดส่งออกหลักที่มีอยู่เดิม แต่

จากประมาณการล่าสุดพบว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทยในปี 2557 จะอยู่ท่ี 3-4% ต่อปีเท่าน้ัน ซึ่งจะทำาให้การ

เติบโตในภาคการส่งออกในครึ่งปีแรกไม่ถึง 1% ทั้งนี้อาจจะเติบโตสูงขึ้นถึง 5-6% ได้ในครึ่งปีหลังหากรัฐบาลใหม่มีความลงตัวและทำางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ก็จะสามารถฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจให้กลับคืนมาได้โดยเร็ว แต่หากวิกฤตการณ์ทางการเมืองยังคงยืดเยื้อจนถึงไตรมาสที่ 3 การเติบโต

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปี 2557 ก็อาจจะลดลงอยู่ที่ 2.5% หรือน้อยกว่านั้น

สิง่ทีบ่รษิทักงัวลคอื แนวโน้มเศรษฐกจิมหภาคในเชงิลบทีต่่อเนือ่งควบคูก่บักำาลงัการจบัจ่ายใช้สอยของผูบ้ริโภคทีล่ดลง โดยเฉพาะอย่างยิง่กำาลงั

จากตลาดลูกค้าต่างจังหวัดที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลัก บริษัทจึงเน้นให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการธุรกิจหลักให้มีประสิทธิภาพ บริหารความเสี่ยงผ่าน

ความหลากหลายของตลาดและฐานลกูค้าเข้าผสมผสานกนั รวมถงึปรบักระบวนการควบคมุสนิเชือ่และเกบ็เงนิบญัชเีช่าซือ้ให้ดย่ิีงขึน้และนำาไปปฏบิติั

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ผลก�รดำ�เนินง�นตลอดปี 2556

จากงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายได้รวมของบริษัทจากการขายสินค้า ดอกเบี้ยรับจากการผ่อนชำาระ และการให้

บริการอื่นๆ มีมูลค่าเท่ากับ 3,639.5 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 เพิ่มขึ้น 675.4 ล้านบาท หรือเท่ากับ 22.8% โดยมีกำาไรสุทธิเท่ากับ 

320.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 94.3 ล้านบาท หรือเท่ากับ 41.7% อันมีผลทำาให้กำาไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.19 บาทต่อหุ้นเมื่อเทียบ

กับปีก่อนที่เท่ากับ 0.84 บาทต่อหุ้น 

จากข้อมลูดงักล่าวข้างต้น ได้แสดงให้เหน็ถงึรายได้ทีเ่ตบิโตสูงสดุในรอบ 13 ปีทีผ่่านมา และมผีลการดำาเนนิงานยอดเยีย่มทีส่ดุในบรรดาบรษิทั

ซิงเกอร์ประเทศต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน อีกทั้งยังทำาลายสถิติรายได้รวมสูงสุดจากผลการดำาเนินการตลอดปี อันเนื่องมาจากการขายสินค้า 

และดอกเบี้ยรับจากการผ่อนชำาระที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน เฉกเช่นเดียวกับกำาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในทุกไตรมาสตลอดทั้งปี 2556

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2556 บริษัทได้มีการขยายเครือข่ายสาขาจนมีจำานวนถึง 214 สาขา โดยมีพนักงานขายเดินตลาดที่เป็นคนพื้นที่ถึง 3,154 คน

อัตรากำาไรขั้นต้นปรับลดลงเล็กน้อย อันเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนการขายสินค้าเชิงพาณิชย์ท่ีมีอัตรากำาไรเบื้องต้นตำ่ากว่าการขาย

สินค้าภายในครัวเรือน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกโดยเฉพาะอย่างย่ิงการผสมผสานระหว่างการขายสินค้าอุปโภค-บริโภคควบคู่พร้อมไปกับ

สินค้าเชิงพาณิชย์ จึงเกิดเป็นรายได้ที่สมดุล เกิดการพัฒนาธุรกิจให้มีความหลากหลายและกระจายความเสี่ยงทางการเงิน 

แม้ว่าตลอดปีที่ผ่านมาจำานวนบัญชีเช่าซื้อจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับอัตราความเสี่ยงของหนี้ไม่มีคุณภาพที่เพิ่มขึ้นตามด้วยนั้น (ผลมาจาก

การเตบิโตของรายได้ทีล่ดตำา่ลงของประชากรในพืน้ทีต่่างจังหวดั เนือ่งจากผลกระทบในเชงิลบจากนโยบายประชานยิมกระตุ้นเศรษฐกจิท่ีผ่านมาของ

รัฐบาล) แต่ด้วยการดำาเนินกลยุทธ์ควบคุมสินเชื่ออย่างเข้มงวดและติดตามตรวจสอบบัญชีค้างชำาระอย่างใกล้ชิด จึงทำาให้บริษัทยังคงสามารถบริหาร

มูลค่าคงค้างในบัญชีเช่าซื้อให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯกำาหนดไว้ได้อย่างเคร่งครัด 

ร�ยง�นคณะกรรมก�รต่อผู้ถือหุ้น
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Outlook for Full Year 2014 and beyond

Compared with the initial projections of a Full Year 2014 GDP growth of 5 - 6 % Year on Year, given the ongoing 

political protests and impasse and resultant limited government activities and budgets disbursements (which is not seen to be 

resolved in any satisfactory manner any time soon, even after the early February General Elections) will have negative impact 

the first half of 2014. 

This continuing negative administrative and economic environment together with additional protests from provincial 

farmers (who have not been paid the promised funds from the Government’s embattled rice-pledging schemes) as well as 

increasing declines in both private consumption and investments as well as public investments as a result of low business and 

consumer confidence) will all have deep impact for the macro economic environment - certainly for much of the first half of 

2014, even if the resolution to the current political impasse pass and the formation of a new legally acceptable Government can 

be achieved within Q2/14. 

Thus, despite improved prospects for Thai exports due to the expected recovery of key targeted and traditional export 

markets, with FY/2014 exports expected at 4 - 6%YoY, the latest projected FY/2014 GDP growth for Thailand is projected at 

only 3 - 4%, with H1/2014 at not more than 1% and H2/2014 at 5 - 6% once a new Government is in place and effectively and 

quickly able to revive the overall economy although should the very negative political situation is prolonged into Q3/14, then 

FY/2014 GDP may be only 2.5% - or less. 

As far as Singer Thailand is concerned, the above mentioned sustained negative macro economic trends coupled with 

reduced consumer spending power - especially in its targeted rural markets, will require that the Company focuses and gives special 

attention to its ability to effectively manage its core business and operations risks through diversifying its markets and customer 

base together with further enhancing and enforcing its existing credit approval controls and installment collections procedures.  

Singer Thailand PCL., Operating Performance Results for FY/2013

For the financial year ending December 31, 2013, the Company achieved total consolidated revenues, from both sales 

of products, interest from installment sales and other related services, of Baht 3,639.5 million (representing an increase of Baht 

675.4 million or 22.8% compared to FY/2012), together with total Net Profit of Baht 320.6 million (an increase of Baht 94.3 

million or 41.7% compared to FY/2012).is equal to an EPS of Baht 1.19 (compared to Baht 0.84 in 2012).  

This represents the highest revenues for the Company for the past 13 years, as well as the best performance of a Singer 

company in the Asia region. The record breaking total FY/2013 operating results has been supported by sustained significant 

increases in consolidated revenues from sales of both products and interest from installment sales, as well as by the resultant Net 

Profit throughout each Quarter during the year.  

As at the end of 2013, Singer Thailand has a network of 214 branches and almost 3,154 canvassers residing in the local 

markets and communities.

While, overall Gross Margins has declined marginally resulting from the increasing sales of commercial appliances; but 

in turn this has resulted in more positive changes in the overall mix of consumer products and commercial appliances/machinery 

sales, resulting in a much more balanced revenues mix and improved business risks profile for the Company.

Despite the sustained increases in installment accounts throughout the year together with a marginal increase in NPL risks 

(as a consequence of lower income growth in the provincial areas due to reduced positive impacts in these rural areas from the 

Government’s previous populist economic stimulus initiatives), through ongoing stringent credit controls strategies and close 

Report to the Shareholders
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กำาไรสุทธิที่เพ่ิมสูงขึ้นตลอดปีที่ผ่านมา มีผลมาจากการปรับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยพัฒนาให้เกิดความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพจาก

สินค้า-ผลิตภัณฑ์และการนำาเสนอการบริการที่มีอยู่ การให้ความสำาคัญแก่กลุ่มตลาดลูกค้าเฉพาะทาง การผสมผสานระหว่างการขายสินค้าอุปโภค-

บริโภคควบคู่พร้อมไปกับสินค้าเชิงพาณิชย์ เครือข่ายการทำางานของช่องทางต่างๆในการสร้างยอดขายเพิ่มรายได้ (รายละเอียดจะปรากฏในขอบข่าย

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ) รวมถึงการพัฒนาแผนจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหารต่างๆ กระบวนการควบคุมเครดิตอย่างเข้มงวดและ

การบริหารหนี้ที่ไม่มีคุณภาพ

จากผลการดำาเนินงานที่ดีขึ้นติดต่อกันตลอดระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมา ทำาให้ฐานะทางการเงินโดยรวมของบริษัทและส่วนของผู้ถือหุ้น  

มีความแข็งแกร่ง พัฒนาเติบโตได้อย่างต่อเนื่องพร้อมที่จะรองรับแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยต่อไปได้อย่างมั่นคง

แผนก�รดำ�เนินธุรกิจสำ�หรับปี 2557

ปีพุทธศักราช 2557 นับเป็นปีที่มีความหมายและความสำาคัญต่อชาวซิงเกอร์ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นปีที่ครบรอบ 125 ปี 

ซิงเกอร์ประเทศไทย

ตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ปัจจัยและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสำาหรับปี 2557 ยังคงมีความท้าทายที่จะรักษาระดับความเติบโตของรายได้

โดยรวมและกำาไรสุทธิของบริษัท แต่จากสภาวการณ์ที่ตึงเครียดทางการเมืองปัจจุบันและสภาพทางเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่น้ัน ได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม

ลกูค้าในจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศทีถ่อืเป็นกลุม่ลกูค้าหลกัของซงิเกอร์ ทำาให้บรษิทัยิง่ต้องตระหนกัถงึการให้บรกิารทางการเงนิแก่ลกูค้าอย่างรอบคอบ

มากขึ้น เพื่อสามารถจัดการธุรกิจและบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่เหมาะสมต่อไป

ดงัน้ัน บริษัทจงึมุ่งรกัษาวสิยัทศัน์การเป็นผูน้ำาตลาดแห่งการขายพร้อมบรกิารเช่าซือ้ สำาหรบัสนิค้าเครือ่งใช้ภายในบ้านไปยงัตลาดในครัวเรอืน 

และสินค้าเชิงพาณิชย์ไปสู่ธุรกิจขนาดเล็กสำาหรับตลาดในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยที่ยังคงเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง

สำาหรับปี 2557 นี้ บริษัท ยังคงให้ความสำาคัญต่อกลยุทธ์มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของทั้ง

สินค้าและบริการเช่าซื้อพร้อมข้อเสนอของการบริการ ด้วยการขยายตัวเชิงรุกอย่างต่อเน่ืองไปยังตลาดผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ตามเขตชนบทต่างจังหวัด 

เพื่อที่จะขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้น

นอกเหนือไปจากนั้น บริษัทก็จะต้องให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงานภายในองค์กร การพัฒนาทักษะและฝึกอบรมพนักงานให้

มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะลดต้นทุนการกู้ยืมที่พร้อมจะสนับสนุนการเติบโตของ

ธุรกิจเช่าซื้อของบริษัท ในขณะเดียวกันก็จะต้องรักษาระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนในการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามเครดิตอย่างเข้มงวด เพื่อที่

จะทำาให้เกิดความมั่นใจในศักยภาพของการดำาเนินธุรกิจเช่าซื้อที่ถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัทต่อไปอย่างยั่งยืน 

เรามคีวามมัน่ใจอย่างยิง่ว่าแผนธรุกจินีจ้ะเสรมิสร้างความแข็งแกร่งให้กบัโครงสร้างธุรกจิของซงิเกอร์ประเทศไทยสำาหรบัปีท่ีจะมาถงึ ให้อยู่ใน

จุดทีเ่หมาะสมในการเสนอสนิค้าและบรกิารอนัเป็นทีย่อมรบั พร้อมกบัดำาเนนิธรุกจิใหม่อย่างมศีกัยภาพสำาหรบัตลาดอนัยิง่ใหญ่ทีก่ำาลงัจะเกดิขึน้อย่าง

ประชาคมอาเซียน (AEC) และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว นับตั้งแต่กลางปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทฯได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน 

อันประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลักภายใต้การบริหารของบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย เพื่อที่จะอำานวยความสะดวกให้กับแต่ละธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง โดย

มุ่งเน้นถึงจุดเด่นและความแตกต่างของแต่ละธุรกิจอย่างชัดเจน ดังนี้

• บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) เป็นธุรกิจหลักที่จะขายสินค้ายี่ห้อซิงเกอร์ ตลอดจนนำาเข้าและจัดจำาหน่ายสินค้ายี่ห้ออื่น

ในประเทศไทย ซึ่งนับรวมถึงการขายเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช้ในรูปแบบ “ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ” (B2B) และการส่ง

สินค้าออกไปขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านใหม่ในตลาดประชาคมอาเซียนหรือ AEC ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า

• บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด เป็นธุรกิจหลักที่จะนำาเสนอบริการให้เช่าซื้อและลีสซิ่งทางการเงิน (Finance Lease) แก่

ลูกค้าของบริษัทซิงเกอร์สำาหรับการซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน และภายในร้านโชว์ห่วย รวมทั้งให้มีการศึกษาเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ

สำาหรับการซื้อสินค้าจากร้านค้า อาทิเช่น รถจักรยานยนต์, รถบรรทุกสำาหรับธุรกิจขนาดเล็ก และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร

• บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด เป็นธุรกิจหลักในการให้บริการหลังการขายและบริการบำารุงรักษาสินค้าทุกยี่ห้อที่ซื้อมาจากซิงเกอร์

ประเทศไทย ร่วมกับให้มีการศึกษาที่จะจัดให้บริการบำารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกยี่ห้อตามบ้านพักอาศัย, คอนโดฯและ ธุรกิจขนาดเล็ก

ร�ยง�นคณะกรรมก�รต่อผู้ถือหุ้น
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delinquent accounts monitoring actions, the Company has been successful in maintaining those non-performing installment 

accounts within targeted acceptable levels. 

The sustained Net Profit increases throughout the year were achieved through continuing effective flexible and adaptive 

business development strategies relating to products and associated services offerings, ongoing focus on specific targeted market 

segments, improved sales and revenues mix, and a viable network of various sales generating channels (details of which appear 

in the MD&A section below), together with continuing improved management of overhead costs, credit controls measures, and 

corporate debts. 

Therefore, due to this sustained positive and significant performance results over the last few years, the overall financial 

status of the Company as well as of the total Shareholders’ Equity have continued to strengthen, in order to facilitate and further 

support the ongoing expansion plans of the Singer Thailand Group of Companies.

Full Year 2014 Outlook and Business Objectives

2014 is indeed a significant year for Singer Thailand: it is our 125th Anniversary!

As mentioned above, the business environment for 2014 will remain even more challenging for sustaining both our overall 

sales and Net Profit growth.  The expected spillover effects from current political tension together with its economic repercussions, 

especially in the Singer Thailand’s target provincial markets requires us to be even more circumspect in undertaking our financial 

services, which will enable the Company to manage our business and financial risks.

As such, The Company aims to maintain its vision to remain a “market leader through continued proactive expansion 

of its sales and services of home appliances to the household market and commercial equipments to small business operators, 

together with offering hire-purchase services within the provincial markets of Thailand”.

For 2014, the Company’s sustained growth strategies will focus on ongoing expansion of its products, interest from 

installment sales and services offerings together with continued proactive expansion of its grass roots market and customers base. 

Additionally, further initiatives will be undertaken in regard to its internal operations improvements, staff skills development 

and training activities, and strengthening the financial structures that will achieve a lower cost of funds to support increasing 

installment sales; while strict adherence to stringent credit control and monitoring procedures will remain a priority to ensure the 

continued viability of the Company’s core financial services business.   

We are fully confident that this will further strengthen Singer Thailand’s business base over the coming years so that it 

will remain well-positioned to offer a comprehensive range of products and services as well as to explore new business potential 

within the imminent AEC markets. As part of this overall goal, since mid 2012, the corporate structure has been reorganized and 

now consists of 3 business entities, under the Singer Thailand PCL., Umbrella, that will facilitate each business unit to better 

leverage its respective strengths and be fully focused on distinctly differing business activities, i.e.:

• Singer Thailand PCL., will be the primary business unit in selling own brand and import/distributing third party 

products in Thailand. Further, this sales business unit will actively explore potential B2B projects sales of appliances 

and equipments will also be explored by this business unit aqs well as potential exports to new neighboring and, later 

also, AEC markets. 

• Singer Leasing Co., Ltd., will be the primary business unit to offer hire purchase and leasing financial services products 

to customers of Singer Thailand buying appliances as well as equipments for home and small business use. These 

business units will also explore financing of various additional non-appliances purchases sold by third parties, such 

as motorcycles, small business’ pick-up trucks and farm equipments.

Report to the Shareholders
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นโยบ�ยแห่งบรรษัทภิบ�ล

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนปฏิบัติตามหลักการ

กำากับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำาเนินงาน และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน

ได้เสียของบริษัท

พร้อมกันนี้บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการร่วมมือกันต่อต้านการคอรัปชั่นในภาคเอกชนอีกด้วย

ในการดำาเนินธรุกจิอนัหลากหลาย บรษิทัได้ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอยูเ่สมอเพือ่ให้เกดิการพัฒนาเศรษฐกจิและ

สงัคมอย่างยัง่ยนืสำาหรับพนกังาน ชมุชนและประเทศโดยรวม แนวคดิรเิริม่ต่างๆ มกีารดำาเนินการสร้างสรรค์เป็นประจำาทกุปี เพือ่ช่วยส่งเสรมิคณุภาพ

ชวีติและปกป้องสิง่แวดล้อมในท้องถิน่และชมุชนให้เกดิความยัง่ยนื รายละเอยีดเพิม่เตมิของความรบัผดิชอบองค์กรต่อสงัคม (CSR) ทีเ่กีย่วข้องกบั

กิจกรรมของบริษัทและพนักงานได้มีการแสดงไว้แยกต่างหากด้านล่าง

สุดท้ายนี้ แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันทางธุรกิจจะมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น แต่คณะกรรมการ ทีมผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ยังคงทำางานหนักด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อจุดมุ่งหมายสู่ความสำาเร็จ ด้วยเหตุน้ี จึงทำาให้ซิงเกอร์ประเทศไทยบรรลุความสำาเร็จในผลการ

ดำาเนนิงานทีด่อีย่างยัง่ยนือกีครัง้ในปี 2556 บรษิทัขอพระขอบคณุลกูค้า พนกังาน และผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้หมดของบรษิทั สำาหรบัความไว้วางใจและการ

สนับสนุนทุม่เทอย่างต่อเนือ่งอนัหาค่ามิได้ทีม่ีให้กบับรษิทั พร้อมขอขอบพระคณุผูถ้อืหุน้ทุกท่านเป็นอย่างสงูท่ีได้ให้การสนบัสนนุบริษทัด้วยดีเสมอมา

 พลเรือเอก 

  หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช นายบุญยง ตันสกุล

  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

ร�ยง�นคณะกรรมก�รต่อผู้ถือหุ้น
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• Singer Service Plus Co., Ltd., will be the primary business unit in offering after sales services and maintenance of all 

brands of appliances and equipments bought from Singer Thailand, together with exploring maintenance of all brands 

of electrical appliances used at home, condominiums, and small businesses.

Corporate Governance Policies  

Singer Thailand PCL., together with its Board of Directors, Management and Staff all adhere to the principles of good 

corporate governance as well as ethical business practices, in order to ensure full transparency of all aspects of its operations and 

the full confidence on the part of all its Shareholders and Stakeholders. 

At the same time, Singer Thailand has been a proactive participant to the private sector’s ‘Collective Action for Anti 

Corruption’ initiatives. 

In undertaking its various business operations, the Company also believes strongly in always maintaining effective social 

and environmental responsibilities, so as to facilitate the achievement of sustainable economic and social development for its 

employees, the community and the country as a whole. As such, during every year, various initiatives have been continuously 

undertaken by Singer Thailand to help promote and protect, on a sustainable basis, the well-being of the environment of 

local markets and local communities in which the Company operates. Further details of such Corporate Social Responsibility 

(CSR)-related activities by the Company and its Staff are contained in the separate CSR section below.

Lastly, as always, despite the challenging economic and business situation, the continuing dedication as well as commitment 

towards achieving the Company’s objectives by our Board of Directors and Management Team together with the ongoing hard 

work by our staff have all contributed to and enabled Singer Thailand to achieve sustained significant positive performance results 

again in 2013. We, therefore, would like to thank all our customers, our staff and all other stakeholders of Singer Thailand for 

their continuing loyalty and invaluable contributions. Lastly, we also wish to express our great appreciation to all our Shareholders 

for their continuing positive support.

Report to the Shareholders

 Admiral    

  M.L. Usni Parmoj Mr. Boonyong Tansakul

  Chairman of the Board Chief Executive Officer
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อ�ยุ Age : 79 ปี / years
วุฒิก�รศึกษ� Education :
 - B.A. (Jurisprudence), Oxford University, 1953-1956
 - Barrister - at Law, Gray’s Inn, London. U.K., 1956-1957

ก�รอบรม Director Training Program :
 Director Accreditation Program (DAP)

ก�รถือหุ้นในบริษัท Company Shareholdings :
 76,500 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.03 / 76,500 Shares = 0.03 %

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร Year of Directorship :
 29 ปี / years

ประธ�นกรรมก�ร Chairman of the Board :
 13 ปี / years

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น Positions in other Companies :
 ปัจจุบัน / Present
 - องคมนตรี
 - Privy Councilor  
 - ผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์
 - Manager - H.M. Private Property (since 1969-Present)
 - ประธานกรรมการ บรษิทั สมัมากร จำากดั (มหาชน)
 - Chairman, Sammakorn Public Company Limited
 - รองประธานกรรมการ มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์
 - Vice Chairman, The Mahavajiralongkorn Foundation
 - กรรมการ มูลนิธิอานันทมหิดล
 - Director, Ananda Mahidol Foundation

ตำ�แหน่งกรรมก�รสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง 
Position in related companies :
 2555 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด
 2012 - Present - Director, Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd.

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
- ไม่มี
Not having any, direct or indirect, stakeholder’s benefit as a contract partner 
in any business concerning the Company and its subsidiaries.

คณะกรรมก�รบริษัท
Board of Directors

พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี  ปร�โมช
Admiral Mom Luang Usni Pramoj
ประธานกรรมการ / Chairman of the Board

กรรมการอิสระ / Independent Director
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อ�ยุ Age : 49 ปี / years
วุฒิก�รศึกษ� Education :
 2540 - ประกาศนยีบตัรด้านการบรหิารจัดการชัน้สงูจาก Kellogg Graduate 

School มหาวทิยาลยันอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรฐัอเมรกิา

 1997 - Certificate in Executive Development Program 

   Kellogg Graduate School of Management, 

   Northwestern University, USA

 2531 - ประกาศนยีบัตรด้านการบริหารการผลิตชัน้สูง จากมหาวิทยาลยั

ซันโน ประเทศญีปุ่่น

 1988 - Certificate of Introductory Manufacturing Management 

Thai-Japanese Technological Promotion Association, 

Sanno Institute of Management, Japan

 2529 - 2531 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมไฟฟ้ากำาลงั สถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้า

ธนบุรี

 1986 - 1988 - Bachelor of Science in Electrical Engineering Degree 

King Mongkut’s Institute of Technology

ก�รทำ�ง�น Working Experience :
 2556 - ปัจจบุนั - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากดั (มหาชน)

 2013 - Present - Chief Executive Officer, Singer Thailand PCL.

 2552 - 2555 - กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ซงิเกอร์ประเทศไทย จำากดั (มหาชน)

 2009 - 2012 - Managing Director, Singer Thailand PCL.

 2551 - 2552 - รองกรรมการผู้จัดการ บรษิทั ซงิเกอร์ประเทศไทย จำากดั (มหาชน)

 2008 - 2009 - Deputy Managing Director, Singer Thailand PCL.

 2550 - 2551 - กรรมการ และผูอ้ำานวยการฝ่ายขายและการตลาด

   บรษิทั ซงิเกอร์ประเทศไทย จำากดั (มหาชน)

 2007 - 2008 - Sales and Marketing Director, Singer Thailand PCL.

 2547 - 2549 - ผูจ้ดัการประจำาประเทศไทย บรษิทั อมิเมชัน่ (ประเทศไทย) จำากดั

 2004 - 2006 - Country Manager, Imation (Thailand) Limited.

 2546 - 2547 - ผูจ้ดัการทัว่ไป - การตลาด, ขายและบรกิาร

   บรษิทั ไซเบอร์ดกิส์เทคโนโลย ีจำากดั

 2003 - 2004 - General Manager, Marketing, Sales and Services 

Cyberdict Technology Limited.

 2535 - 2546 - ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด

   บรษิทั ซงิเกอร์ประเทศไทย จำากดั (มหาชน)

 1992 - 2003 - Sales and Marketing Manager, Singer Thailand PCL.

คณะกรรมก�รบริษัท
Board of Directors

น�ยบุญยง  ตันสกุล
Mr. Boonyong  Tansakul

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

Chief Executive Officer

อบรมหลักสูตรผู้บริห�ร Executive Training :
 2554 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

 2552 - หลักสูตร Executive Development Program 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP)

 2551 - หลักสูตร Charter Director Class สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (CDC)

 2550 - หลักสูตร Director Certification Program สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)

 2550 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director 

Singer Sri Lanka Management, Sri Lanka

ก�รถือหุ้นในบริษัท Company Shareholdings :
 ไม่มี / None

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร Year of Directorship :
 6 ปี / years 8 เดือน / months

ตำ�แหน่งกรรมก�รสำ�คัญทีเ่กีย่วข้อง
Position in related companies :
 2555- ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด

 2012 - Present - Director, Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd.

 2555 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด

 2012 - Present - Managing Director, Singer Service Plus Co., Ltd.

 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำากัด

 2007 - Present - Managing Director, Singer (Broker) Co., Ltd.

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่

สัญญา - ไม่มี

Not having any, direct or indirect, stakeholder’s benefit as a contract 

partner in any business concerning the Company and its subsidiaries.
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อ�ยุ Age : 61 ปี / years
วุฒิก�รศึกษ� Education :
 - Bechelor Degree in Accounting, Chulalongkorn University
 - Master Degree (MBA), Chulalongkorn University
 - Certificate in Management Development Program,
  The Wharton School of the University of Pennsylvania
 - Certificate in Inno-Leadership program, 
  INSEAD University (France)
 - Certificate “Executive development Program”
  Graduate School of business, Columbia University

ก�รอบรม Director Training Program :
 Director Certification Program (DCP)

ก�รถือหุ้นในบริษัท Company Shareholdings :
 ไม่มี / None

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร Year of Directorship :
 2 เดือน / months

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น Positions in other Companies :
 ปัจจบัุน - ท่ีปรึกษาสำานักผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุน 

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
 Present - Advisor to Vice President - Finance and  

Investment & CEO
   The Siam Cement Public Company Limited 
 2548 - 2555 - กรรมการผู้จัดการ
   บริษัท SCG Accounting Services จำากัด
 2005-2012 - Managing Director
   SCG Accounting Service Co., Ltd.

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา 
- ไม่มี
Not having any, direct or indirect, stakeholder’s benefit as a contract partner 
in any business concerning the Company and its subsidiaries.

น�ยลักษณะน้อย  พึ่งรัศมี
Mr. Lucksananoi  Punkrasamee
ประธานกรรมการตรวจสอบ / Chairman of Audit Committee

กรรมการอิสระ / Independent Director

คณะกรรมก�รบริษัท
Board of Directors
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อ�ยุ Age : 69 ปี / years
วุฒิก�รศึกษ� Education :
 - Bachelor of Laws (LL.B) (Honors), 
  University of  Bristol, UK
 - Postgraduate Practical Certificate in Law, 
  University of Singapore

ก�รอบรม Director Training Program :
 Director Certification Program (DCP)

ก�รถือหุ้นในบริษัท Company Shareholdings :
 ไม่มี / None

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร Year of Directorship :
 8 ปี / years

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น Positions in other Companies :
 2556 - 2557 - กรรมการอิสระ 
   บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน)
 2013 - 2014 - Director, Big C Supercenter PLC.
 2547 - ปัจจุบัน - กรรมการธนาคาร
  - กรรมการตรวจสอบ
  - กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  - กรรมการอิสระ
   ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
 2004 - Present - Director of the Board
  - Member of the Audit Committee
  - Member of the Nomination, Remuneration and  

Corporate Governance Committee
  - Independent Director
   TMB Bank Public Company Limited
 2552 - ปัจจุบัน - กรรมการ
   บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จำากัด และบริษัทย่อย 3 แห่งดังนี้
   1. กรรมการ บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่ง
    แอนด์แคนนิ่ง จำากัด
   2. กรรมการ บริษัท โอเชียนนิคแคนเนอรี่ จำากัด
   3. กรรมการ บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำากัด
2009 - Present - Director
   Kingfisher Holdings Ltd. and three subsidiaries, namely,
   1. Director, Southeast Asian Packaging 
    and Canning Ltd.

น�ยคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
Mr. Christopher John King

กรรมการอิสระ / Independent Director

ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน /

Chairman of Nomination and Remuneration Committee

กรรมการตรวจสอบ / Member of Audit Committee

   2. Director, Oceanic Cannery Co., Ltd.
   3. Director, KF Foods Ltd.
 2548 - ปัจจุบัน - กรรมการ, บริษัท ทิวาธาร จำากัด
 1992 - Present - Director, Thivatharn Ltd.
 2540 - 2547 - Partners, Linklaters
 1997 - 2004 - Partners, Linklaters
 2540 - 2546 - Managing Partners, Linklaters
 1997 - 2003 - Managing Partners, Linklaters

ตำ�แหน่งกรรมก�รสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง 
Position in related companies :
 2555 - ปัจจุบัน - กรรมการ
   บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด
 2012 - Present - Director
   Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd.

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่
สัญญา  - ไม่มี
Not having any, direct or indirect, stakeholder’s benefit as a contract 
partner in any business concerning the Company and its subsidiaries.

คณะกรรมก�รบริษัท
Board of Directors
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น�ยพิพิธ  พิชัยศรทัต
Mr. Bibit  Bijaisoradat
กรรมการอิสระ / Independent Director

กรรมการตรวจสอบ / Member of Audit Committee

อ�ยุ Age : 53 ปี / years
วุฒิก�รศึกษ� Education :
 2526 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 1983 - Bachelor Degree, Political Science in International 
   Relations, Chulalongkorn University
 2528 - ปริญญาโท พัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 1985 - MBA Business Administration, NIDA

ก�รอบรม Director Training Program :
 - Director Certification Program (DCP) 
 - Audit Committee Program (ACP)
 - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)
  By Thai Institute of Directors (IOD)
 - Succession & Effective Lead ship Development (CEO)

ก�รถือหุ้นในบริษัท Company Shareholdings :
 ไม่มี / None

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร Year of Directorship :
 4 ปี / years 9 เดือน / Months

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น Positions in other Companies :
 2543 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท มงคลชัย พัฒนา จำากัด
  - ผู้ช่วยผู้จัดการ สำานักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์
  - รองผู้อำานวยการ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์
 2000 - Present - Managing Director, Mongkolchaipattana, Co., Ltd.
  - Assistant Manager, H. M. Private Property Office
  - Vice Director, H. M. Private Development Projects
 2544 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. สุวรรณชาด ในพระบรมราชูปถัมภ์
 2001 - Present - Director, Suvarnachad Co., Ltd.
 2545 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ไทยประกันภัย
  - กรรมการ บมจ. สัมมากร
 2002 - Present - Independent Director, Audit Committee, 
   Nominating & Remuneration, Thai Insurance PCL.
 2546 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร์
 2003 - Present - Director/Audit Committee, Rayong Purifier PCL.
 2549 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท รวมทนุไทย จำากัด
  - กรรมการ บมจ. เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์
 2006 - Present - Director, Ruam Thai Thanu Co., Ltd.
  - Director, Pure Summakorn PCL.

ตำ�แหน่งกรรมก�รสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง 
Position in related companies :
 2555-ปัจจุบัน - กรรมการ
   บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด
 2012-Present - Director
   Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd.

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่
สัญญา  - ไม่มี
Not having any, direct or indirect, stakeholder’s benefit as a contract partner 
in any business concerning the Company and its subsidiaries.

คณะกรรมก�รบริษัท
Board of Directors
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อ�ยุ Age : 56 ปี / years
วุฒิก�รศึกษ� Education :
 - ปริญญาโท - บริหารการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทายาลัย
 - Master Degree in Finance, Chulalongkorn University
 - ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - Bachelor Degree in Cost Accounting, Chulalongkorn University
 - ปริญญาตรี - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหงและสุโขทัยธรรมธิราช
 - Bachelor Degree in Law, Ramkamhaeng University
 - Bachelor Degree in Law, Sukhothaithammathirat University 

ก�รอบรม Director Training Program :
 Director Certification Program (DCP)
 TLCA Executive Development Program (EDP)

ก�รถือหุ้นในบริษัท Company Shareholdings :
 4,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.001 / 4,000 Shares = 0.001 %

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร Year of Directorship :
 5 ปี / years 8 เดือน / Months

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น Positions in other Companies :
 ไม่มี / None

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น Experience :
 2551 - ปัจจุบัน - กรมการ และผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
   บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)
 2008 - Present - Director, Controller & Finance Director
   Singer Thailand Public Company Limited
 2550 - 2551 - รองผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
   บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)
 2007 - 2008 - Deputy Controller & Finance Director
   Singer Thailand Public Company Limited
 2548 - 2550 - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
   บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดและเอ็นจิเนียริงค์ จำากัด 
 2005 - 2007 - Senior Finance and Accounting Manager 
   Unithai Shipyard & Engineering Ltd.
 2538 - 2548 - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
   บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

น�ยไพฑูรย์  ศุกร์คณ�ภรณ์
Mr. Paitoon Sukhanaphorn

กรรมการ / Director

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Controller & Finance Director

 1995 - 200 - Senior Finance Manager 
   Singer Thailand Public Company Limited
 2532 - 2538 - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
   บริษัท ยูนิไทยไลน์จำากัด (มหาชน)
 1989 - 1995 - Assistance Accounting Manager
   Unithai Line Public Company Limited

ตำ�แหน่งกรรมก�รสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง 
Position in related companies :
 2555 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด
 2012 - Present - Director, Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd. 
 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด
 2007 - Present - Director, Singer Service Plus Co., Ltd. 
 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำากัด
 2007 - Present - Director, Singer (Broker) Co., Ltd.

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
- ไม่มี
Not having any, direct or indirect, stake holder’s benefit as a contract partner 
in any business concerning the Company and its subsidiaries.

คณะกรรมก�รบริษัท
Board of Directors
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น�ยก�วิน จอห์น วอล์คเกอร์ 
Mr. Gavin John Walker
กรรมการ / Director

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / 

Member of Nomination and Remuneration Committee

อ�ยุ Age : 44 ปี / years
วุฒิก�รศึกษ� Education :
 - Wits University, South Africa, Bachelor of Commerce Degree
 - Wits University, South Africa, Bachelor of Accounting Degree
  Chartered Accountant (South Africa)
 - Harvard University Graduate School of Business - Strategic Retail
  Management
 - RAU University, South Africa - Diploma ‘Financial Markets 
  & Instruments’

ก�รอบรม Director Training Program :
  ไม่มี / None

ก�รถือหุ้นในบริษัท Company Shareholdings :
 1% of Singer Asia Limited

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร Year of Directorship :
 7 ปี / years

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น Experience :
 2549 - ปัจจุบัน - กรรมการ
  - กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
   บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)
 2006 - Present - Director
  - Member of Nomination and Remuneration Committee
   Singer Thailand PCL.
 2005 - Present - President &CEO - Singer Asia Limited
 2004 - 2005 - Managing Director 
   Ashton Chase Group Limited
 2002 - 2003 - Managing Director 
   First Prize Solutions (PTY) Limited
 1995 - 2002  - Chief Executive (Previously Financial Director) 
   Profurn Limited
 1995 - 1995 - Marketing Manager 
   First National Bank Limited
 1991 - 1995 - Audit and Corporate Finance,
   KPMG

ตำ�แหน่งกรรมก�รสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง 
Position in related companies :
 2555 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด
 2012 - Present - Director Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
- ไม่มี
Not having any, direct or indirect, stakeholder’s benefit as a contract partner 
in any business concerning the Company and its subsidiaries.

คณะกรรมก�รบริษัท
Board of Directors
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อ�ยุ Age : 51 ปี / years
วุฒิก�รศึกษ� Education :
 1982 - 1986 - Brandeis University, Waltham, 
   Massachusetts, USA
 1977 - 1981 - South Eugene High School

ก�รอบรม Director Training Program :
 ไม่มี / None

ก�รถือหุ้นในบริษัท Company Shareholdings :
 ไม่มี / None

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร Year of Directorship :
 10 ปี 4 เดือน

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น Experience :
 Currently - Managing Director
   UCL Asia Limited
  - A Member of the Council of Foreign Relations
 1991 - Board of Directors
   General Oriental Investments
 1986 -1990 - Senior Vice President
   Asia Securities 

ตำ�แหน่งกรรมก�รสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง 
Position in related companies :
 ไม่มี/None

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษทัหรอืบริษทัย่อยเป็นคูส่ญัญา - ไม่มี
Not having any, direct or indirect, stakeholder’s benefit as a contract partner 
in any business concerning the Company and its subsidiaries.

น�ยโทไบอัส โจเซฟ บร�วน์
Mr. Tobias Josef Brown

กรรมการ / Director

คณะกรรมก�รบริษัท
Board of Directors
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1. น�ยบุญยง  ตันสกุล
 Mr. Boonyong Tansakul
 กรรมการผู้จัดการใหญ่
 Chief Executive Officer

2. น�ยไพฑูรย์  ศุกร์คณ�ภรณ์
 Mr. Paitoon  Sukhanaphorn
 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 Controller & Finance Director

3. น�ยคณิศร  นุชน�ฏ
 Mr. Kanisorn  Nutchanart
 ผู้อำานวยการฝ่ายขาย
 Sales Director

4. น�ยสมพร  กิจทวีสินพูน
 Mr. Somporn  Kitthaveesinpoon
 ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด
 Marketing Director

5. น�ยสย�ม  อุฬ�รวงศ์
 Mr. Siam  Uralwong
 กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด
 Managing Director
 Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd.

คณะผู้บริห�ร
Management

1.3.

2.
4.

5.
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ชื่อ/สกุล
Name

ตำ�แหน่ง
Position

สัดส่วนก�รถือ
หุ้น (%)

ณ 31/12/56 
No. of Shares held 
as at 31/12/13

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� 
Education

ก�รอบรม
Director 
Training 
Program

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

Work Experience 5 Years up

นายคณิศร  นุชนาฏ
Mr. Kanisorn Nutchanart
อายุ / Age : 58 ปี / years

ผู้อำานวยการฝ่ายขาย
Sales Director

5,000 หุ้น/ 
0.002%
5,000 shares/
0.002%

- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์
  สาขากฏหมายธุรกิจ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทายาลัย
- Master of Arts:  
Economic Law,

  Chulalongkorn University
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ บัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Bachelor of Laws, 
  Thammasat University
- ปรญิญาตร ีบริหารธรุกิจ 
(เกยีรตนิยิม)

  มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย
- Bachelor of Business 
Administration (2 nd 
.Class Hons.)/ Marketing, 
University of the Thai 
Chamber of Commerce

ไม่มี
N/A

2554 - ปัจจุบัน
- ผูอ้ำานวยการฝ่ายขาย บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
2011 - Present
- Sales Director, Singer Thailand PCL.
2552 - 2554
- ผู้อำานวยการฝ่ายขายและการตลาด
  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
2008 - 2011
- Sales and Marketing Director
  Singer Thailand PCL.
2551 - 2551
- ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ
  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
July 2008 - Dec. 2008
- Director of Operations, Singer Thailand PCL.
2545 - 2551
- ที่ปรึกษาโครงการ บจ. เจอาร์ ซินเนอร์จี้
2002 - 2008
- Consultant, JR Synergy Co.,Ltd.
2544 - 2545
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บจ. เพมโก้ อินเตอร์ไลท์
2001 - 2002
- Assistance Managing Director
  Pemco Interlight Co.,Ltd.
2541 - 2544
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสินค้าพิเศษ
  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
1998 - 2001
- Marketing Manager, Singer Thailand PCL.

นายสมพร กิจทวีสินพูน
Mr. Somporn Kitthaveesinpoon
อายุ / Age : 44 ปี / years

ผู้อำานวยการ
ฝ่ายการตลาด
Marketing Director

4,000 หุ้น/ 
0.001%
4,000 shares/
0.001%

- บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
ทั่วไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
กรุงเทพฯ

- Bachelor of Business 
Administration 
(B.B.A.) Major General 
Management, Assumption 
University (ABAC)

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ สาขาบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
เซาท์แบงค์ (โดยความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ), 
ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ

- Master of  Science in 
International Business 
Management (in 
collaboration with 
Assumption University), 
London, England

ไม่มี
N/A

ก.ค. 2554 - ปัจจุบัน
- ผูอ้ำานวยการฝ่ายการตลาด
  บมจ. ซงิเกอร์ประเทศไทย
July 2011 - Present
- Marketing Director, Singer Thailand PCL.
2552 - 2554
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. ซงิเกอร์ประเทศไทย
2009 - 2011
- Marketing Manager, Singer Thailand PCL.
2548-2552
- ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส 
  บมจ. ซงิเกอร์ประเทศไทย
2005-2009
- Senior Product Manager, Singer Thailand PCL.
2545-2552
- ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บมจ. ซงิเกอร์ประเทศไทย
2002-2005
- Product Manager, Singer Thailand PCL.

นายสยาม  อุฬารวงศ์
Mr. Siam  Uralwong
อายุ / Age : 46 ปี / years

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง 
(ประเทศไทย) จำากัด
Managing Director
Singer Leasing 
(Thailand) Co., Ltd.

ไม่มี
N/A

- บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
กรุงเทพฯ

- Bachelor of Business 
Administration (B.B.A.) 
Major Marketing , 
Assumption University 
(ABAC)

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ สาขาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยโนวา 
เซาท์อิสเทิร์น มลรัฐ ฟลอริดา 
สหรัฐฯ

- Master of International 
Business Administration 
- International Business, 
Nova Southeastern 
University Florida, U.S.A

ไม่มี
N/A

พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ 
  บจ.ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
2012 - present
- Managing Director
  Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd.
ต.ค. 2551 - พ.ย. 2555
- ผูอ้ำานวยการฝ่ายสนิเชือ่ บมจ. ซงิเกอร์ประเทศไทย
Oct. 2008 - 2012
- Credit Director, Singer Thailand PCL.
ก.ย. 2549 - ก.ย.2551
- ผูอ้ำานวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ บมจ. ซงิเกอร์ประเทศไทย
Sep. 2006 - Sep. 2008
- Business Development Director
  Singer Thailand PCL.
เม.ย.2546 - ส.ค.2549
- ผูอ้ำานวยการฝ่ายการตลาด บมจ. ซงิเกอร์ประเทศไทย
Apr. 2003 - Aug. 2006
- Marketing Director, Singer Thailand PCL.
ธ.ค. 2542 - มี.ค.2546
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. ซงิเกอร์ประเทศไทย
Dec. 1999 - Mar. 2003
- Marketing Manager, Singer Thailand PCL.

คณะผู้บริห�ร Management Profile
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ชื่อ/สกุล
Name

ตำ�แหน่ง
Position

สัดส่วนก�รถือ
หุ้น (%)

ณ 31/12/56 
No. of Shares held 
as at 31/12/13

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� 
Education

ก�รอบรม
Director 
Training 
Program

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

Work Experience 5 Years up

นางสาวจันทรจิรา  ก้องท้องสมุทร์
Ms. Chanthornjira  Kongtongsmut
อายุ / Age : 47 ปี / years

เลขานุการบริษัทและ
ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์ & สื่อสาร
องค์กร
Company Secretary 
and
IR & Public 
Communication 
Manager

1,840 หุ้น/ 
0.0007%
1,840
Shares/
0.0007%

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
บัณฑิต มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

- Bachelor of Business 
Economics

 The Thai Chamber of 
Commerce University

- หลักสูตรพิเศษ คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย หลักสูตร 
“กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
สำาหรับเลขานุการบริษัท”

- Special Courses  Faculty 
of low Chulalongkorn 
Universtity 

 “Law and Regulations for 
the Secretary of Company”

- จัดโดยสมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย หลักสูตร ดังนี้

- Held by the Thai Listed 
Companies Association as 
follow;

1. Corporate Secretary 
Development Program  
รุ่นที่ 2

1. Corporate Secretary 
Development Programme 
(Class 2) 

2. หลักสูตรพื้นฐานสำาหรับผู้
ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท  
รุ่นที่ 22 

2. Fundamental Practice for 
Corporate Secretary  
(Class 22)

3. หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
จดทะเบียน

3. Fundamentals of Law for 
Corporate Secretaries

ไม่มี
N/A

2551 - ปัจจุบัน
- เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายนักลงทุน

สัมพันธ์ & สื่อสารองค์กร
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
2008 - Present
- Company Secretary & IR & Public -  

Communication Manager
- Singer Thailand PCL.
2550 - 2551
- ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
2007 - 2008
- IR & Public Communication Manager
- Singer Thailand PCL.
2547 - 2550
- ผู้อำานวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและบริหาร
- บมจ. ดี อี แคปปิตอล
2004 - 2007
- Investor Relation Director And HR & 

Admin. Manager
- DE Capital Public Company Limited
2536 - 2547
- ผู้จัดการฝ่ายหลักทรัพย์ (นักลงทุนสัมพันธ์) & 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
1993 - 2004
- Investor Relation Manager & Secretary of 

Audit Committee
- Singer Thailand PCL.
1992 - 1993
- Investor Relation officer
- Singer Thailand PCL.

นายณรงค์เดช  เกตุสงคราม
Mr. Narongdej  Ketsongkram
อายุ / Age : 41 ปี / years

ผู้จัดการตรวจสอบ
ภายใน
Internal Audit 
Manager

ไม่มี
N/A

- ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 
(สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุตรดิตถ์

- Bachelor’s Degree General 
Management (Accounting) 
Rajabhat Uttaradit 
University

ไม่มี
N/A

ปัจจุบัน
- ผู้จัดการตรวจสอบภายใน  

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
Present
- Internal Audit Manager 
 Singer Thailand PCL.
2555 - ปัจจุบัน
- ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซิงเกอร์ จำากัด
2012 - Present
- Chairman of the Audit Cooperative
 Employees Singer Limited
2555 - 2556
- ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบภายใน  

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
2012 - 2013
- Internal Audit Assistant Manager
 Singer Thailand PCL.
2553 - 2554
- หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน  

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
2010 - 2011
- Section Head
2552
- หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
2009
- Unit Head of Internal Audit
2538 - 2551
- เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน  

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
1995 - 2008
- Officer of Internal Audit
2538
- Night Audit โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา 

อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
1995
- Night Audit. Purimas Beach Hotel & Spa 

in Rayong,Thailand

คณะผู้บริห�ร Management Profile



คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร
Board of Directors and Management
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คณะกรรมการ

พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช ประธานกรรมการ

  และกรรมการอิสระ

นายบุญยง ตันสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายอุดม ชาติยานนท์*1 กรรมการอิสระ

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี*2 กรรมการอิสระ

นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมการอิสระ

นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการอิสระ

นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน์ กรรมการ

นายกาวิน จอห์น วอล์คเกอร์ กรรมการ

นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์   กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายอุดม ชาติยานนท์*1 ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี*2 ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมการตรวจสอบ

นายพิพิธ พิชัยศรทัต  กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง  ประธานคณะกรรมการสรรหา

  และพิจารณาค่าตอบแทน

นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการสรรหา

  และพิจารณาค่าตอบแทน

นายกาวิน  จอห์น วอล์คเกอร์ กรรมการสรรหา

  และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะผู้บริหาร

นายบุญยง ตันสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์  ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี

  และการเงิน

นายคณิศร นุชนาฏ ผู้อำานวยการฝ่ายขาย

นายสมพร กิจทวีสินพูน ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด

ผู้บริหาร

นายสยาม อุฬารวงศ์  กรรมการผู้จัดการ

Board of Directors

Admiral Mom Luang Usni Pramoj Chairman of the Board 

  and Independent Director

Mr. Boonyong Tansakul Chief Executive Officer

Mr. Udom Chatiyanonda*1 Independent Director

Mr. Lucksananoi Punkrasamee*2 Independent Director

Mr. Christopher John King Independent Director

Mr. Bibit Bijaisoradat Independent Director

Mr. Tobias Josef Brown Director

Mr. Gavin John Walker Director

Mr. Paitoon Sukhanaphorn Director

Audit Committee

Mr. Udom Chatiyanonda*1 Chairman of Audit Committee

Mr. Lucksananoi Punkrasamee*2 Chairman of Audit Committee

Mr. Christopher John King Member

Mr. Bibit Bijaisoradat Member

Nomination and Remuneration Committee

Mr. Christopher John King Chairman of Nomination

  and Remuneration Committee

Mr. Bibit Bijaisoradat Member

Mr. Gavin John Walker Member

Management

Mr. Boonyong Tansakul Chief Executive Officer

Mr. Paitoon Sukhanaphorn Controller & Finance

  Director

Mr. Kanisorn Nutchanart Sales Director

Mr. Somporn Kitthaveesinpoon Marketing Director

Management

Mr. Siam Uralwong Managing Director

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน) / Singer Thailand Public Company Limited

บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด / Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd.

หมายเหตุ (Note) *1  ออกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 / Resigned on August 1, 2013
 *2  แต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 / Appointed on November 8, 2013



แผนผังองค์กร
Organization Chart
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Audit Committee
คณะกรรมก�รตรวจสอบ

Nomination & Remuneration
Committee

คณะกรรมก�รสรรห�
และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

Board of Directors

คณะกรรมการ

Chief Executive Officer
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

Internal Audit DEPT.
ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน

Sales Director

ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยข�ย

Marketing Director

ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยก�รตล�ด

Controller & Finance Director

ผู้อำ�นวยก�ร 
ฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน 

HR & Administration DEPT. Manager

ผู้จัดก�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล
และบริห�ร

Company Secretary
IR & Public Communication DEPT. Manager

เลข�นุก�รบริษัท
ผูจั้ดก�รฝ่�ยนกัลงทุนสัมพันธ์และส่ือส�รองค์กร
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ชื่อ
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที ่0107537000050 

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่
เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17
ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์: 0-2352 4777 
โทรส�ร : 0-2352 4799
ศูนย์บริก�รลูกค้� (Call Center) : 0-2234-7171
ศูนย์บริก�ร Hot Line : 08-1840-4555
www.singerthai.co.th

ธุรกิจหลัก
 • จำาหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า, จักรเย็บผ้า, สินค้าเชิงพาณิชย์ และ

อื่นๆ ภายใต้การขายเงินสด 
 • บริการผ่อนชำาระ 
 • บริการหลังการขาย, บำารุงรักษา และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

รอบระยะเวล�บัญชี
1 มกราคม - 31 ธันวาคม

ที่ปรึกษ�กฎหม�ย
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายแชนด์เล่อร์และทองเอก จำากัด
20 อาคารบุปผจิต ชั้น 7-9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพฯ

ผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพฯ

น�ยทะเบียน
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
62 รัชดาภิเษก ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้ และตัวแทนชำาระเงิน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน
270,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ทุนชำาระแล้ว : 270,000,000 บาท

วันที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28 มิถุนายน 2527

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จาก
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้
ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.singerthai.co.th

Name 
Singer Thailand Public Company Limited
Registration No. 0107537000050

Head Office
72 , CAT Telecom Tower, 17th Floor,
Charoen Krung Road, Bangrak, 
Bangkok 10500
Telephone : (66) 2352 4777 
Fax : (66) 2352 4799
Call Center : 0-2234-7171
Service Hot Line : 08-1840-4555
www.singerthai.co.th

Main Business
 • Distribution and Sales of home appliances. Sewing 

Machines, and Commercial appliances and other products
 • Hire Purchase - Installment Payments services
 • After sales services, Maintenance or repairs of appliances

Accounting Period
January 1 to December 31

Legal Advisor
Chandler and Thong - Ek Law Offices Ltd.
20 Bubhajit Building, 7th Fl., North Sathorn Rd., Bangkok 
10500, Thailand

External Auditor
KPMG Phoomchai Audit Ltd.
195 Empire Tower, 48th Fl., South Sathorn Rd., Bangkok 
10120, Thailand

Registrar 
Thailand Securities Depository Company Ltd.
62 Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

Debentures Holder Representative
Registrar and Paying Agent
CIMB Thai Bank Public Company Limited

Registered Capital
Baht 270,000,000 (at 270,000,000 Ordinary Shares with a Par 
Value of Baht 1.00)
Paid-up Capital : Fully paid up at Baht 270,000,000 

Date of Listing on the SET
June 28, 1984

Investors can access, for the purpose of reviewing and analysis, 
detailed information regarding the issue of new shares or 
securities by the Company in the Annual Statement of the 
Company (Form 56-1) posted on www.sec.or.th OR on the 
company’s website at www.singerthai.co.th.

ข้อมูลจำ�เพ�ะของบริษัท
Company Profile and Information
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SINGER THAILAND GROUP

- Hire Purchase of Home Appliance, 
Sewing Machine, Commercial 
Products and Other Products

- ธุรกิจเช่�ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้�ในบ้�น 
จักรเย็บผ้� สินค้�เชิงพ�ณิชย์ และสินค้�
อื่นๆ

- Service - Assurance
- น�ยหน้�ประกันชีวิต

สย�ม อุฬ�รวงศ์ 
(Siam Uralwong)
กรรมก�รผู้จัดก�ร 

(Managing Director)

SINGER LEASING (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด

(SLL)

SINGER SERVICE PLUS CO., LTD.
บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำ�กัด

(SSPL)

SINGER (BROKER) CO., LTD.
บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำ�กัด

(SBL)

Singer Thailand PCL 
(STL)

SINGER THAILAND 
GROUP

บุญยง ตันสกุล
(Boonyong Tansakul)
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

(Chief Executive Officer)

- 99.99% Ownership-
- บริษัทถือหุ้น 99.99% 

- 99.88% Ownership-
- บริษัทถือหุ้น 99.88%

- 99.70% Ownership-
- บริษัทถือหุ้น 99.70% 
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ก�รลงทุนในบริษัทย่อย
Investment in Subsidiary Companies

บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 

ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2352-4777 โทรสาร 0-2352-4799

Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd.

No. 72 CAT Telecom Tower, 17th Floor,

Charoen Krung Road,

Bangrak,  Bangkok 10500

Tel : 66-2352 -4777  Fax : 66-2352-4799

บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จ�ากัด 

8 หมู่ที่ 4 ถ.สามโคก-เสนา ต.บางนมโค อ.เสนา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

โทรศัพท์ 0-3520-1702-5

Singer Service Plus Co., Ltd.

8 Moo 4. Samkok-Sena Road, Tambol 

Bangnomkho, Sena District, Changwad  

Pranakornsi Ayutthaya

Tel. 66-3520-1702-5

บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ�ากัด

เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 

ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2352-4777 โทรสาร 0-2352-4799

Singer (Broker) Co., Ltd.

No. 72 CAT Telecom Tower, 17th Floor,

Charoen Krung Road,

Bangrak, Bangkok 10500

Tel. 66-2352 -4777 Fax. 66-2352-4799

ชื่อและที่อยู่
Company Name and Address

ทุน
Capital

สัดส่วน
การลงทุน

Percentage of
Investment

ประเภทกิจการ
Business

ทุนจดทะเบียน 1,450,000,000 บาท

Registered Capital 1,450,000,000 Baht

หุ้นสามัญ 1,450,000 หุ้น

Ordinary Shares 1,450,000 Shares

ทุนชำาระแล้ว 1,450,000,000 บาท

Paid-up Capital 1,450,000,000 Baht

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท

Registered Capital 5,000,000 Baht

หุ้นสามัญ 5,000 หุ้น

Ordinary Shares 5,000 Shares

ทุนชำาระแล้ว 5,000,000 บาท

Paid-up Capital 5,000,000 Baht

ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท

Registered Capital 200,000 Baht

หุ้นสามัญ 2,000 หุ้น

Ordinary Shares 2,000 Shares

ทุนชำาระแล้ว 200,000 บาท

Paid-up Capital 200,000 Baht

ธุรกิจเช่าซื้อเครื่อง

ใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

จักรเย็บผ้า สินค้าเชิง

พาณิชย์ และสินค้า

อื่นๆ

Hire Purchase of 

Home Appliance, 

Sewing Machine, 

Commercial 

Products and 

Other Products

บริการ

Service

นายหน้า

ประกันชีวิต

Life Assurance

Broker

99.99%

99.88%

99.70%
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นโยบ�ยและภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจ

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) เป็นผู้จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซิงเกอร์” เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า

ภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจำาหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมนำ้ามัน

แบบหยอดเหรียญ และเครื่องทำานำ้าหวานเกล็ดหิมะ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุ่มลูกค้าบ้าน 

และกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ ผ่านร้านค้าปลีกซึ่งเป็นสาขาของบริษัทเอง และผ่านทางตัวแทนจำาหน่ายต่างๆ มากกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายเป็นการ

ขายแบบเช่าซื้อ โดยบริษัทให้เช่าซื้อผ่านทาง บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่ง บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ถือหุ้น

ร้อยละ 99.99

กลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�น 

บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ และโมเดลธุรกิจใหม่จากเดิมที่มุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มลูกค้าครัวเรือนเป็นหลัก มาเป็นกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น  

โดยจะเน้นการขายสินค้าให้ลูกค้านำาไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้าครัวเรือนเพียงกลุ่มเดียว

บริษัทได้หันมาจับกลุ่มลูกค้าร้านโชห่วยที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆ ท่ัวประเทศซึ่งคาดว่ามีจำานวนหลายแสนราย โดยแต่ละหมู่บ้านจะมีร้านค้า

โชห่วยเฉลี่ย 10 - 20 ร้าน ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัท และบริษัทได้ตั้งเป้าหมายที่จะเข้าไปช่วยยกระดับร้านโชห่วยเหล่านี้ให้มีศักยภาพ

ในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

ก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รที่สำ�คัญ 

ในปี พ.ศ. 2432 บริษัท ซิงเกอร์แห่งสหรัฐอเมริกา ได้แต่งตั้งบริษัท เคียมฮั่วเฮง จำากัด เป็นผู้จัดจำาหน่ายจักรเย็บผ้าซิงเกอร์ในประเทศไทย 

ต่อมาในปี พ. ศ. 2448 บริษัท ซิงเกอร์แห่งสหรัฐอเมริกา จึงได้ตั้งสาขาขึ้นในประเทศไทย ใช้ชื่อว่า บริษัท ซิงเกอร์ โซอิ้ง แมชีน จำากัด วัตถุประสงค์

เพื่อจำาหน่ายจักรเย็บผ้า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจักรเย็บผ้าที่นำาเข้ามาจากต่างประเทศ บริษัทได้ริเริ่มนำาเอาบริการเช่าซื้อ โดยผ่อนชำาระ

เป็นงวดมาใช้ครั้งแรกในปี 2468 และบริการดังกล่าวนี้ ได้กลายเป็นลักษณะประจำาของซิงเกอร์ทั้งในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในเอเชีย นับ

แต่นั้นมาตลอดระยะเวลา 50 ปีเศษ บริษัทคงจำาหน่ายเฉพาะจักรเย็บผ้า และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจักรเย็บผ้าเท่านั้น จนกระทั่งปี 2500 บริษัทจึงได้

เริ่มจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนโดยเริ่มจากตู้เย็นเป็นอันดับแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2512 จึงได้มีการจดทะเบียนก่อตั้ง “บริษัท 

ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด” เป็นบริษัทจำากัดภายใต้กฎหมายไทย เพื่อเข้ารับช่วงธุรกิจของ “บริษัท ซิงเกอร์ โซอิ้ง แมชีน จำากัด” ซึ่งหยุดดำาเนิน

กิจการในระยะเวลาต่อมา โดยมีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 60 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 270 ล้านบาท เป็นทุนที่เรียกชำาระเต็มมูลค่าหุ้น

แล้ว 270 ล้านบาท และบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2527 ในวันที่ 4 มกราคม 2537 

บริษัทได้ทำาการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชนจำากัด” โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

 ตั้งแต่แรกตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบันบริษัทได้ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถือเป็นวาระอันเป็นมหามงคลอย่างยิ่ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้ง (พระครุฑพ่าห์) ให้ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) นับเป็นเกียรติประวัติและเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่

บริษัท และพนักงานทุกท่าน

ก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รที่สำ�คัญในช่วง 3 ปีที่ผ่�นม�
• ในปี 2552 บริษัทได้ให้มีการมุ่งเน้นในนำาระบบขออนุมัติเครดิตก่อนขาย (Pre-approval Credit) โดยผ่านศูนย์อนุมัติเครดิต (Center 

Credit Officers) จนทำาให้ยอดขายสินค้าของบริษัทลดลงไปประมาณ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่บริษัทก็ยังคงมุ่งเน้น

ที่จะทำาต่อไปเพื่อให้ได้บัญชีเช่าซื้อที่มีคุณภาพ

• ปี 2554 เป็นปีทีบ่รษิทัได้ขยายตลาดเข้าสูก่ลุม่ผูป้ระกอบโดยเฉพาะกลุม่ผูป้ระกอบการรายเลก็ในต่างจงัหวดัอย่างมนียัสำาคญั สดัส่วนการ

ขายสินค้าเข้าสู่ตลาดนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น กลุ่มตู้แช่ทั้งตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่แข็ง ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ เป็นต้น 

• ปี 2554 บริษัทได้รับรางวัล Set Awards 2011 “บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเย่ียม” (Best Investor Relations 

Awards) และรางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Outstanding Investor Relation Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• ปี 2555 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายลูกค้ากลุ่มครัวเรือนที่ 60% และกลุ่มผู้ประกอบเชิงพาณิชย์ที่ 40% โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม

ตู้แช่เครื่องดื่มและตู้แช่แข็งมีสัดส่วนการขายมากเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยเครื่องซักผ้าและเครื่องปรับอากาศ และในปีต่อๆ ไป บริษัท 

ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตลาดนี้ให้เพิ่มมากขึ้น
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Policies and Overview of the Business Operations 
of the Company

Singer Thailand PCL. is the distributor of various electric products and appliances under the “SINGER” brand and trademark 
such as sewing machines, home appliances, together with commercial appliances such as agricultural equipments and tools, 
Airtime Vending Machines, Petrol Vending Machines, Slush machines that are aimed at meeting the varying range of needs of 
both household consumers and small shops. These appliances and products are sold via retail outlets that are branches of the 
Company as well as via our numerous sales representatives. More than 80% of such sales are made on a hire purchase installment 
basis; whereby the Company provides such installment sales through its subsidiary company, Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd., 
in which the Singer Thailand PCL., has a 99.99% equity holding.

Business Operations Strategies
The Company has reviewed and updated its core business model and associated operational strategies from focusing 

only on the household customers to being more focused on the commercial and small business customers, through emphasis on 
sales of commercial products and appliances that aim at generating revenues for these commercial customers. This is in order to 
reduce the business risks in being dependent only on the household customers group.

The Company is now targeted more the small shops (“Show Huay” or “Mom & Pop”) operators operating in the many 
local communities and villages throughout the country, of which it is estimated there are several hundred thousands; whereby, 
on average, there are as much as 10 -20 operating in each village. The company is now focusing on this target customers group, 
with the aim of help to raise their operating standards and improve their competitive capabilities,

Significant changes and improvements of the Company
In 1889, the Singer Sewing Company from the USA appointed Kiam Hua Heng Co., Ltd., as their local distributor for 

Singer sewing machines in Thailand. Later, in 1905, the Singer Sewing Company from the USA itself established a branch 
operation in Thailand under the name of the Singer Sewing Machine Co., Ltd., with the objective of selling and distributing its 
sewing machines as well as other associated appliances imported from overseas. The Company initiated and offered installment 
purchases for the first time in 1925, with this installment payment services becoming the recognised business model for Singer 
in Thailand as well as other countries in Asia. 

From that time onwards and for the next 50 years or so, the Company sold and distributed on its sewing machines and 
associated appliances. Then in 1957, the Company also added other household electrical appliances to its product range offering, 
starting with refrigerators. Thereafter, on 24 November 1969 the Singer Thailand Co., Ltd., was registered, under the Thai law, 
taking over the business operations of the Singer Sewing Machine Co., Ltd., which later ceased it operations, with an initial 
registered capital of Baht 60 million. The Singer Thailand Co., Ltd., currently has a total registered and fully paid up capital of 
Baht 270 million. Inn 1984 the Company was approved to be listed on the SET; and on 4 January 1994, the Company transformed 
and registered itself as a ‘public listed company’ - as Singer Thailand PCL.

Since its initial establishment and up to the present day, the Company has always operated its business with honesty and 
in a legal manner, as well as with integrity and social responsibility. The Company has always contributed, in positive manner, to 
the economic development of the country; and on 24 May 2004, a very auspicious occasion occurred for the Company whereby 
H.M. the King graciously bestowed the ‘Garuda Insignia’ to the Company. The Company and its staff are truly honoured with 
this royal award, whereby it is also auspicious moment in the history of the Company 

Important changes and development milestones of the Company during the past 3 years 
• In 2009, the Company focused on implementing a Pre-approval Credit system through the approval process of its Credit 

Center Officers that decreased it total sales by approximately more than 20% for the previous year enabled; but the Company 
is committed to continue using this systems in order to achieve improved quality of its hire purchase installment accounts

• In 2011, the Company started to significantly expand its business into commercial customers - especially those small 
businesses located in key provinces, which resulted in clear increases in total sales in these targeted customer segments, 
especially sales of refrigerators/coolers for drinks, freezers, and online mobile airtime vending machines. 

• In 2011, The Company received the “Set Awards 2011 “ for listed companies in the “Best Investor Relations Awards” 

and Outstanding Investor Relation Awards category from the SET
• In 2012, the Company achieved a total sale mix of 60% for household consumer customers and 40% for commercial/small 

businesses customers, especially with sales of Beverage refrigerator/coolers being the leader followed by washing machines 
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• ปี 2555 บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 มีทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วทั้งสิ้น 

850 ล้านบาท เพื่อรับโอนธุรกิจและทรัพย์สินที่เก่ียวกับบัญชีลูกหน้ีเช่าซื้อสินค้าท้ังหมด และดำาเนินธุรกิจเช่าซื้อสินค้าต่อจาก บมจ.

ซิงเกอร์ประเทศไทย

• ปี 2555 บริษัทได้ทำาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากบริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำากัด มาเป็น บริษัท ซิงเกอร์

เซอร์วิสพลัส จำากัด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อดำาเนินธุรกิจการให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

และพร้อมที่ให้บริการด้วยใจสำาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ทุกชนิด ทุกยี่ห้อถึงบ้าน 

• ปี 2555 บรษิทัได้รับรางวัล Set Awards 2012 “บริษัทจดทะเบยีนด้านนักลงทุนสัมพนัธ์ยอดเย่ียม” (Best Investor Relations Awards) 

และรางวลัดเีด่นด้านนกัลงทนุสมัพันธ์ (Outstanding Investor Relation Awards) จากตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที ่2

• ปี 2556 บริษัทได้รับรางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในงาน Set Awards 2013 (Outstanding Investor Relation Awards) จาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 

• บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน

ที่ชำาระแล้วทั้งสิ้น 1,450 ล้านบาท โดยมี บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัทย่อย

• บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด 

บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด (SLL) จากรากฐานการดำาเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลายาวนานของซิงเกอร์ โครงสร้างรากฐานที่

สำาคัญอีกจุดหนึ่งของบริษัท คือจุดแข็งของความเชี่ยวชาญในการทำาธุรกิจเช่าซื้อ คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในจุดแข็งดังกล่าว ซิงเกอร์

จึงได้ทำาการจัดตั้ง บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด เป็นบริษัทย่อยโดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เมื่อวันที่ 27 

มิถุนายน 2555 ปัจจุบันบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด มีทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วทั้งสิ้น 1,450 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 72 อาคาร 

กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.

โดยได้มีการรับโอนธุรกิจเช่าซ้ือรวมทรัพย์สินที่เกี่ยวกับบัญชีลูกหน้ีเช่าซื้อสินค้าท้ังหมด และดำาเนินธุรกิจให้เช่าซื้อสินค้าต่อจาก บมจ.

ซิงเกอร์ประเทศไทย โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจาก บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา เพื่อ

ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้ แบรนด์ซิงเกอร์ อีกทั้งยังสามารถที่จะขยายธุรกิจเช่าซื้อไปยังสินค้าภายใต้ยี่ห้ออื่นๆ สำาหรับกลุ่ม

ลูกค้าทั้งภายในกลุ่มธุรกิจซิงเกอร์ และลูกค้าทั่วไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับการปรับเปลี่ยนธุรกิจในอนาคต และการพัฒนาธุรกิจของกลุ่ม

บริษัทเพื่อความเติบโตที่ยั่งยืน 

ทั้งนี้การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อของบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด จะมีความสามารถดำาเนินการตรวจสอบเครดิตลูกค้าได้ทั้ง

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด (NCB) อีกด้วย ซึ่งบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ได้เข้าเป็น

สมาชิกกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด (NCB) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจของบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด

ให้บริการเช่าซื้อโดยผ่านเครือข่ายขายตรงของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) โดยให้บริการเช่าซื้อท้ังสำาหรับสินค้าเครื่องใช้

ไฟฟ้าภายในครัวเรือน และกลุ่มสินค้าเชิงพาณิชย์ต่างๆ

โครงก�รใหม่

บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด มีนโยบายขยายการดำาเนินธุรกิจการให้บริการเช่าซื้อ โดยให้ความสำาคัญสำาหรับกลุ่มสินค้าเชิง

พาณิชย์ ซึง่หมายรวมถึงสนิค้าภายใต้ยีห้่อซงิเกอร์ และมีโครงการท่ีจะขยายการให้บรกิารเช่าซือ้ภายใต้ยีห้่ออืน่ๆ เพือ่ตอบสนองความต้องการของกลุม่

ลูกค้าซิงเกอร์ และกลุ่มลูกค้าทั่วๆ ไปซึ่งต้องการในส่วนของสินค้าภายใต้ยี่ห้อซิงเกอร์ หรือยี่ห้ออื่นๆ อาทิเช่น สินค้าในกลุ่มตู้แช่แข็ง ตู้แช่เครื่องดื่ม 

ตู้เติมเงินหยอดเหรียญอัตโนมัติ ตู้นำ้ามันหยอดเหรียญอัตโนมัติ ฯลฯ ที่ใช้ในการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์

กลยุทธ์ในก�รแข่งขัน

การจัดตั้งบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด เน้นธุรกิจหลักเป็นการให้บริการเช่าซื้อ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และลด

ข้อจำากัดในการให้บริการเช่าซื้อของบมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เดิม โดยบริษัทมีการวางกลยุทธ์ดังนี้

นโยบ�ยและภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจ
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and air conditioners. The Company is committed to develop and grow the commercial/small business segments sales further.
• In 2012, the Company established (on 27 June 2102) the Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd., with a registered and 

fully paid up capital of Baht 850 million. This Company has the objective to take over and operate the consumer 
finance business and hire purchase services, whereby all the existing portfolio of hire purchase installment customer 
accounts will be transferred from Singer Thailand PCL. 

• In 2012, the Company changed and registered (on 7 September 2012) the name of the Singer Industry Co., Ltd., to be Singer 
Service Plus Co., Ltd., with a registered capital of Baht 5.0 million, whose core business activity is quality after sale services, 
repairs and maintenance of all brands of electrical appliances and various other products on site at consumers’ homes

• In 2012, the Company, again for the second consecutive year, received the “Set Awards 2012 “ for listed companies 

in the “Best Investor Relations Awards” and “Outstanding Investor Relation Awards” category from the SET.
• In 2013, at the annual SET Awards event, the Company received the “Outstanding Investor Relations Awards” from 

the SET again for the 3rd consecutive year. 
• On 19 December 2013, Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd., increased its registered and paid up capital to be Baht 

1,450 million , with the Singer Thailand PCL., having a 99.9% equity holding.

Subsidiary Companies 
• Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd. (SLL) 

Based on the lengthy and extensive business history of Singer, one of its core experiences and strengths of the Company 
is its expertise in the hire purchase sales activities. Thus, the Management recogises this business strength and competitive 
advantage, and, on 27 June 2012, decided to establish the Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd., in which Singer Thailand PCL. 
is a majority shareholder. Current SLL has a registered and fully paid up capital of baht 1,450 million, with its registered offices 
at 72, CAT Telecom Tower, 17

th 
Fl., Charoenkrung road, Bangrak, Bangrak, Bangkok 10500. 

To date, SLL has received the transfer of all the hire purchase installments accounts and has taken over the overall 
consumer finance/hire purchase service activities from Singer Thailand PCL., upon receiving formal approval, from the EGM 
of Singer Thailand PCL., on 26 November 2012., to offer consumer finance services for the sale of all electrical appliances and 
other products sold under the Singer brand name, as well as to expand this consumer finance services business to include any 
other brands of electrical appliance and products sold to both customers of Singer Thailand and other outside customers. This 
is in order to prepare the Company for the imminent changes in the overall business environment and facilitate further business 
growth of the Singer Thailand Group on a sustainable basis. 

As such, in offering consumer finance services Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd., is able to access important personal 
and business/company credit information at the National Credit Bureau Co., Ltd. (NCB); whereby on 23 January 2013 Singer 
Leasing (Thailand) Co., Ltd., became a member of the NCB network. 

Business model of Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd.

Offer consumer finance services on a hire purchase installment payment basis, for the purchase of home appliances by 
general consumers and commercial appliances or products by various small business operators, through the sales network of 
Singer Thailand PCL.

New Projects

Singer leasing (Thailand) Co., Ltd., has a policy to expand its consumer finance services by focusing and targeting to 
purchases of commercial appliance and products, under the Singer brand name, by small business operators. The Company also 
aims to offer such consumer services for purchases of appliances and products under other brand names as well as those of other 
brand names, in order to meet the needs of both Singer’s own customer base and other general consumers who wish to purchase 
both Singer branded and non-Singer brand products; such as refrigerators/coolers/freezers, Beverage coolers, Airtime Vending 
Machines, Petrol Vending Machines etc. for commercial use in their small businesses.

Competitive Strategy

The objective of establishing of the Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd., is to increase the core capability in offering 
overall consumer finance services business, to enhance the Group’s competitiveness, and to reduce the restrictions on a listed 
company offering consumer finance services imposed on Singer Thailand PCL. 

Policies and Overview of the Business Operations of the Company
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1. ให้บริการการเช่าซื้อสินค้า และบริการทั้งยี่ห้อซิงเกอร์ และ/หรือยี่ห้ออื่นๆ ในอนาคต

2. บริหารบัญชีลูกหนี้ของบริษัท ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีหนี้เสียตำ่า

3. กระบวนการในการพิจารณาอนมัุตสินิเชือ่ทีมี่ความสะดวกและรวดเร็ว โดยบริษทัได้มกีารจดัต้ังศนูย์พจิารณาสินเชือ่ เพือ่ทำาการตรวจสอบ 

ตรวจทาน และวิเคราะห์สถานะทางการเงินของลูกค้าก่อนอนุมัติการเช่าซื้อ พร้อมท้ังมีการตรวจทานเครดิตของลูกค้าผ่านทางบริษัท 

ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีเช่าซื้อภาคสนาม (Account Checker) เพื่อตรวจสอบลูกค้าในพื้นที่

ได้โดยตรง

4. บรหิารคณุภาพภายใน ทัง้บคุลากร ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานต่างๆ พฒันาและส่งเสรมิศกัยภาพของพนักงานในทกุตำาแหน่ง

เพื่อสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำางานพร้อมทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ทำาให้บริษัทมีผลกำาไรมากขึ้น

• บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำ�กัด 

บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด (SSPL) เดิมชื่อบริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อ

บริษัท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด (SSPL) สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 8 หมู่ 4 ถนน

สามโคก-เสนา ตำาบลบางนมโค อำาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เน้นการดำาเนินธุรกิจด้านการบริการติดต้ัง ซ่อมบำารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ และจัดจำาหน่ายอะไหล่และสินค้าในฐานะตัวแทนจำาหน่ายยี่ห้อต่างๆ โดยมีเป้าหมายลูกค้าต้องพึงพอใจในการบริการ เพราะ

เรามีการบริการที่เหนือกว่า คือ การบริการถึงบ้าน (ช่างข้างบ้านคุณ) ลูกค้าที่มีสินค้าชิ้นใหญ่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง พร้อมทั้งบุคลากรที่มี

ความสามารถและมีประสิทธิภาพเฉพาะด้านกว่า 20 ปี มีมาตราฐานในอัตราค่าบริการและคุณภาพการซ่อม การรับประกันหลังการซ่อม รวมทั้งการ

พัฒนาฝีมือช่างอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันบริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด (SSPL) มีการขยายธุรกิจงานด้านประมูลภาครัฐ และเอกชนขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง และยังคง

ดำาเนินธุรกิจการซ่อมสินค้าภายใต้ยี่ห้อซิงเกอร์เป็นหลัก อีกทั้งการบริการลูกค้าทั่วไป ภายใต้สายด่วน Hotline 0-818-404-555 เป็นศูนย์กลางการ

บริการและประสานงาน โดยมีช่างบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ และทุกจังหวัดจำานวน 225 คน มีเครือข่ายสาขาจากบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด 

(มหาชน) (STL) กว่า 200 สาขา ที่ให้การสนับสนุนด้านงานบริการกับบริษัท SSPL. ได้ครอบคลุมทั่วถึง

• บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำ�กัด 

บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำากัด ประกอบธุรกิจตัวแทนขายกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันภัย ในปัจจุบัน ได้แก่ บริษัท 

เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) โดยให้พนักงานขายของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) เฉพาะที่มีใบอนุญาตตัวแทนประกัน

ชีวิตเป็นผู้ขายกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า 

คว�มสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) จะรับบริการความช่วยเหลือด้านเทคนิค การตลาด และบริการด้านที่ปรึกษาที่จำาเป็นต่อการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท กับบริษัท Singer Asia Holdings B.V. (SAHBV) ซึ่งเป็นบริษัท ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของบริษัท และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Singer Asia Limited และ Sewko Holdings Limited ซึ่งเป็น

ผู้ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อมของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ค่าธรรมเนียมการบริการ (Consultancy Agreement) เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่าย

ให้กับ Singer Asia Holding B.V. โดยให้บริการความช่วยเหลือด้านเทคนิคการตลาด และบริการด้านที่ปรึกษาที่จำาเป็นต่อการประกอบธุรกิจของ

บริษัท โดยคำานวณจากร้อยละ 1.0 ของยอดขายสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำาร่วมกัน

เครื่องหมายการค้า “SINGER” และ “SINGER AT HOME WORLDWIDE”

และ ช่ือในทางการค้า “ ซงิเกอร์ ” ทีบ่รษิทัใช้อยูน่ัน้ เป็นไปตามสญัญาอนญุาตการใช้เครือ่งหมายการค้า (Trade Mark License Agreement) 

โดยบริษัทต้องจ่ายค่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้กับ Singer Asia Limited ในต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของยอดขายสุทธิเฉพาะสินค้าที่

ใช้เครื่องหมาย SINGER เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำาร่วมกัน

นโยบ�ยและภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจ
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Thus, the core business strategies of the Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd., are as follows:
1. Offer consumer finance services for the purchase of Singer brand appliances and, at a later point, also those of other brands.
2. Manage and maintain customers installments loans accounts to be within the established quality standards to achieve 

minimal losses. 
3. Implement credit approval procedures that are both convenient and speedy; whereby the Company has set up a ‘Credit 

Approval Center’, responsible for checking, reviewing and assessing the financial standing and credit worthiness of 
applicants prior to approval of the hire purchase sale, which is done directly by the Account Checker in the field 
through the available National Credit Bureau’s facilities. 

4. Manage the quality of its internal operations, through focusing on the staff, their knowledge and abilities in carrying 
out their duties, as well as on developing the skills and potential capabilities of the staff at all levels so as to improve 
both the effectiveness and efficiency of their activities, that will in turn facilitate the Company to save costs and 
achieved increased profits.

• Singer Service Plus Co., Ltd. (SSPL) 

This company was formerly named Singer Industry Co., Ltd.; whereby this name change was made on 7 September 2012, 
together with a registered and paid up capital of Baht 5 million. 

SSPL, with registered offices at 8 Moo 4 Samkok-Sena road, Bang Nom Kho, Sena, Pranakorn Sri Ayudhaya focuses on 
providing after sales services - from the installation, maintenance, and repairs of all types and all brands, as well as also sells 
and distributes spare parts and related component products for all brands, as an authorised sales representative for all brands of 
electrical appliances/products, with the core aim of fully satisfying its customers through having better quality standards of after 
sale services that is delivered on site at your homes or place of business. Thus, customers with large or major appliances need 
not waste time or money to ship these to the service centre. Additionally, our well-trained service technicians are very capable, 
possessing more than 20 years specific technical expertise and experience, and continually being trained; and we offer top quality 
services at reasonable rates, together with a post-repair warranty.

At present, SSPL is also expanding into acquiring, on a project bidding process, repair and maintenance services contract 
for large Government and private business organisations on an ongoing basis. However, SPPL is still focused on servicing Singer 
branded appliances for Singer customer and also other outside customers, with an established service Hotline (0-818-404-555) for 
its services coordination centre, with a total of 225 qualified service technicians being available as well as the services coverage 
support by more than 200 branch outlets network (of the Singer Thailand PCL. (STL), located in all provinces of Thailand. 

• Singer (Broker) Co., Ltd. 

This company consists of life Assurance products sales agents/representatives, currently representing Thai Life Assurance 
PCL., whereby Singer Thailand PCL’s own sales representatives, who are trained and certified insurance sales representatives, 
also sell life insurance products for the insurance company. 

Relationship between the Singer Thailand group and the majority Shareholding group

Singer Thailand PCL., receives technical and marketing advice and support as well as any required consulting services, 
relating to core businesses of the Company through collaborating with Singer Asia Holdings B.V. (SAHBV), a company 
established under the laws of the Netherlands and a related party with the majority shareholder group of the Company, as well 
as being a subsidiary of Singer Asia Limited and Sewko Holdings Limited, who are also indirect majority Shareholders of the 
Singer Thailand PCL. 

The consulting services fees, under the Consultancy Agreement, are paid to Singer Asia Holding B.V., for the technical 
and marketing support as well as other required advisory services received relating to the operations of the Company, is equal 
to 1.0% (one) of the total net revenues, as agreed to in the jointly executed agreement.

The “ SINGER ” และ “ SINGER AT HOME WORLDWIDE ” trade and services mark and the SINGER brand made 
use of by the Company is authorised under the Trade Mark License Agreement; whereby the trade mark license fees payable by 
the Company, to Singer Asia Limited overseas, 

Is equal to 0.1% of the total net sales of Singer products only, as agreed to in the jointly executed License Agreement.

Policies and Overview of the Business Operations of the Company
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) เป็นผู้จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซิงเกอร์” เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า

ภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจำาหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมนำ้ามัน

แบบหยอดเหรียญ และเครื่องทำานำ้าหวานเกล็ดหิมะ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุ่มลูกค้าบ้าน 

และกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์

การขายตรงแบบเช่าซื้อโดยผ่านเครือข่ายซิงเกอร์มากกว่า 3,500 คน กระจายตามสาขามากกว่า 200 สาขาทั่วประเทศไทย ซึ่งถือว่าบริษัท 

มีเครือข่ายการกระจายสินค้า จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสินค้าเชิงพาณิชย์ที่ครอบคลุมไปทั่วทุกภาคในประเทศไทย

สำาหรับสินค้าซิงเกอร์สามารถแบ่งแยกเป็น 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้ :-

ผลิตภัณฑ์สำ�หรับกลุ่มครัวเรือน ได้แก่:-

• ผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้า เช่น จักรเย็บผ้า เข็มจักร นำ้ามันหล่อลื่นอเนกประสงค์ชนิดหยอด และแบบสเปรย์พ่น กรรไกร เป็นต้น

• ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เตาแก๊ส เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

• ผลติภัณฑ์กลุม่ภาพ และเสยีง เช่น โทรทศัน์จอแบน (CRT TV) แอลซดีี ทวี ี(LCD TV) และแอลอดีี ทวี ี(LED TV) ชดุจานดาวเทยีม 

และโฮมเธียเตอร์ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์เชิงพ�ณิชย์ ได้แก่:-

• กลุ่มตู้แช่ เช่น ตู้แช่แข็ง ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่เบียร์ ตู้แช่ไวน์ ตู้แช่ไอศครีม และเครื่องทำานำ้าหวานเกล็ดหิมะ 

• กลุ่มสินค้าหยอดเหรียญ เช่น ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมนำ้ามันแบบหยอดเหรียญ ตู้นำ้าดื่มหยอดเหรียญ ตู้เติมลมหยอด

เหรียญ และตู้จำาหน่ายถุงยางอนามัยหยอดเหรียญ เป็นต้น

• สินค้าเครื่องมือทางการเกษตร เช่น เครื่องสูบนำ้า เครื่องยนต์อเนกประสงค์ เครื่องพ่นยาสะพายหลัง

ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซิงเกอร์” บริษัทจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในระบบเงินสด และระบบเงินผ่อน โดยในระบบเงินผ่อน บริษัทให้เช่าซื้อ

ผ่านทาง บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่ง บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

การขายของบริษทั เป็นรูปแบบการขายตรงผ่านเครอืข่ายร้าน/สาขา พนกังานขายของบรษิทั และผ่านผูแ้ทนจำาหน่ายซึง่กระจายอยูท่ั่วประเทศ 

สินค้าส่วนใหญ่ที่บริษัทซิงเกอร์จำาหน่าย บริษัทจะใช้วิธีผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) โดยการสั่งให้ผู้ผลิตที่มีคุณภาพ

ภายในประเทศผลิตให้เกือบทั้งหมด 

โครงสร้�งร�ยได้ 

โครงสร้างรายได้จากงบการเงิน (รวมดอกเบี้ยรับฯ) ของบริษัทตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ และสายผลิตภัณฑ์แบ่งได้ดังต่อไปนี้ :- 

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

(หน่วย: พันบาท)

มูลค่�ก�รจำ�หน่�ยในประเทศ
แยกต�มผลิตภัณฑ์ 2556/2013 % 2555/2012 % 2554/2011 %

เครื่องซักผ้า 441,932 12 482,057 16 466,797 20

ตู้เย็น 322,808 9 339,255 12 295,730 12

ตู้แช่ 844,032 23 566,633 19 406,761 17

โทรทัศน์ 374,050 10 298,904 10 230,783 10

จักรเย็บผ้า 109,583 3 96,961 3 82,444 4

เครื่องปรับอากาศ 484,009 13 442,820 15 314,926 13

ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ 459,167 13 467,937 16 481,963 20

ตู้เติมนำ้ามันแบบหยอดเหรียญ 347,627 10 123,527 4 - -

รวมมูลค่าการจำาหน่ายในประเทศ 3,383,208 93 2,818,094 95 2,279,404 96

ผลิตภัณฑ์อื่นในประเทศ 241,310 7 132,564 5 103,081 4
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Business Operation of the Company

Singer Thailand PCL. is the distributor of electrical products under the SINGER brand, such as: sewing machines and 
home appliances etc. Additionally, the Company also distributes various appliances and products for commercial use, such as: 
agricultural equipments and tools, Airtime Vending Machines, Petrol Vending Machines, and Slush machines. This to meet the 
overall needs of varying customers groups from household consumers to small business operators, through direct sales via a 
network of over 3,500 Singer sales representatives spread out over 200 branch outlets located throughout Thailand. Therefore, 
the Company has a sales network covering the country to distribute its Singer sewing machines, household electrical appliances, 
and various products for commercial use.

Singer products and appliances can be divided into 2 major categories as follows:

Home Appliances 
• Sewing machines and accessories: sew machines, sewing needles, general lubricating oil - in drips and spray applications, 

and scissors, 
• Home appliances: refrigerators, washing machines, gas stoves, and air conditioners, 
• Audio and Video products: Flat screen CRT TVs, LCD TVs and LED TVs, Satellite Dishes, and Home Theatre Systems.

Commercial Products or Equipments
• Chillers/Coolers: Freezers, Beverage/Drink refrigerators and Beer coolers, Wine coolers, Ice Cream Freezers, and 

Slush machines,
• Vending Machines: Airtime Vending Machines (ATVM), Petrol Vending Machines, Water Vending Machines, Tire 

Air Pump Vending Machines, and Product Box Vending Machines, 
• Agricultural equipments: Water Pumps, Engines for general use, and Portable Fertiliser Spraying Machines. 

These products are sold under the SINGER brand name through both cash sales and hire purchase installments sales, 
which are undertaken by Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd., a Subsidiary Company in which Singer Thailand PCL. has a 99.9% 
equity holding. 

The Company makes direct sales through its own network of branch outlets and sales representatives as well as through 
dealers located throughout Thailand, with the majority of products and appliances distributed and sold by Singer Thailand are 
produced on Original Equipment Manufacturer (OEM) basis by quality local manufacturers in Thailand.

Revenues Structure - by products types and markets:

(including interest income - as per the Profit & Loss Statement)

(in Baht -Thousands)

Sales revenues in Thailand 2556/2013 % 2555/2012 % 2554/2011 %

Washing Machine 441,932 12 482,057 16 466,797 20

Refrigerator 322,808 9 339,255 12 295,730 12

Freezer 844,032 23 566,633 19 406,761 17

Television 374,050 10 298,904 10 230,783 10

Sewing Machine 109,583 3 96,961 3 82,444 4

Air Conditioner 484,009 13 442,820 15 314,926 13

ATVM 459,167 13 467,937 16 481,963 20

Petrol Vending Machine 347,627 10 123,527 4 - -

Total revenues from sales in Thailand 3,383,208 93 2,818,094 95 2,279,404 96

Other products sold in Thailand 241,310 7 132,564 5 103,081 4
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หมายเหตุ บริษัทดำาเนินธุรกิจขายสินค้าในส่วนงานทางธุรกิจเดียว และดำาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังน้ันจึงมิได้มีการ
เสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

โครงสร้�งร�ยได้บริษัทย่อย 

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

(หน่วย: พันบาท)

มูลค่�ก�รจำ�หน่�ยในประเทศ
แยกต�มผลิตภัณฑ์ 2556/2013 % 2555/2012 % 2554/2011 %

มูลค่าการจำาหน่ายต่างประเทศ - - - - - -

รวมรายได้จากขายและดอกเบี้ยรับฯ 3,624,518 100 2,950,658 100 2,382,422 100

อัตราการเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าการจ�าหน่าย 2556 2555 2554

22.84% 23.82% 14.68%

(หน่วย: พันบาท)

ประเภทธุรกิจ ดำ�เนิน
ก�รโดย

% ก�รถือหุ้นของ
บริษัท ปี 2556 % ปี 2555 %

รายได้จากการขาย 

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (STL) STL 100.00 2,851,071 78.3 2,326,126 78.5

ดอกเบี้ยรับจากการขายผ่อนช�าระ    

 - บ. ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด (SLL) SLL 99.99 773,447 21.3 0.0

 - บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (STL) STL 100.00 0.0 623,833 21.0

รายได้จากธุรกิจบริการ

 - บ. ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด (SSPL) SSPL 99.88 2,307 0.1 0.0

รายได้จากนายหน้าประกันชีวิต

 - บ. ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำากัด (SBL) SBL 99.70 418 0.0 614 0.0

รายได้อื่นๆ

 - บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (STL) STL 100.00 12,081 0.3 13,302 0.4

 - บ. ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด (SLL) SLL 99.99 19 0.0 3 0.0

 - บ. ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด (SSPL) SSPL 99.88 58 0.0 107 0.0

 - บ. ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำากัด (SBL) SBL 99.70 59 0.0 69 0.0

รวม   3,639,460 100.0 2,964,054 100.0

2.2 ตล�ดและภ�วะก�รแข่งขัน

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด

กลยุทธ์ในก�รแข่งขัน 

บริษัทใช้กลยุทธ์การขายตรงในระบบเช่าซื้อควบคู่ไปกับการขายเงินสด ท้ังน้ีการขายแบบเช่าซื้อดำาเนินไปภายใต้การควบคุมท่ีรัดกุมโดย

สมำา่เสมอเพือ่ให้มหีน้ีเสียท่ีอาจเกดิข้ึนน้อยทีส่ดุ สนิค้าทีบ่รษิทัจำาหน่ายเป็นสนิค้าท่ีมคีณุภาพเท่าเทียมหรอืดีกว่าเมือ่เทียบกบัสนิค้าของผูผ้ลติรายอืน่ๆ 

ราคาจำาหน่ายเงนิสดของสนิค้าใกล้เคยีงกบัสนิค้ายีห้่ออืน่ โดยกลุม่ลกูค้าของบรษิทัเป็นลกูค้าในกลุม่ประชาชนตามต่างจงัหวดั โดยบรษิทัได้แบ่งระบบ

การขายของบริษัทออกเป็น 2 ระบบ ดังนี้



37รายงานประจำาปี 2556 Annual Report 2013

Business Operations of the Company

% Changes Year on Year 2013 2012 2011

22.84% 23.82% 14.68%

(in Baht -Thousands)

Business Category Operations
under

% Equity holding 
by the STL FY/2013 % FY/2012 %

Products/Appliances sales revenues  

Singer Thailand PCL. (STL) STL 100.00 2,851,071 78.3 2,326,126 78.5

Hire purchase installments - interest income    

 Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd. (SLL) SLL 99.99 773,447 21.3 0.0

 Singer Thailand PCL. (STL) STL 100.00 0.0 623,833 21.0

Services revenues 

 Singer Service Plus Co., Ltd. (SSPL) SSPL 99.88 2,307 0.1 0.0

Life insurances products sales commissions

 Singer (Broker) Co., Ltd. (SBL) SBL 99.70 418 0.0 614 0.0

Other revenues

 Singer Thailand PCL. (STL) STL 100.00 12,081 0.3 13,302 0.4

 Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd. (SLL) SLL 99.99 19 0.0 3 0.0

 Singer Service Plus Co., Ltd. (SSPL) SSPL 99.88 58 0.0 107 0.0

 Singer (Broker) Co., Ltd. (SBL) SBL 99.70 59 0.0 69 0.0

Total Revenues   3,639,460 100.0 2,964,054 100.0

Remarks The Company operates its core business unit in selling only products and appliances, and only in Thailand, therefore no 

information is given form any respective various business units.

Revenues Structure of Subsidiary Companies 

(in Baht -Thousands)

Sales revenues in Thailand 2013 % 2012 % 2011 %

Products sold overseas - - - - - -

Total Sales and Interest Revenues 3,624,518 100 2,950,658 100 2,382,422 100

2.2 Market and Competitive Environment 

(a) Marketing Policies and Activities 

Competitive Strategy 

The Company uses a direct sales strategy through both hire purchase installment sales as well as cash sales. As such, hire 
purchase installments are undertaken through sustained strict regulations to minimise any possible losses as much as possible. 
Products sold by the Company are of good quality and are on par with or even better than those sold by others, and with selling 
prices, on cash purchase basis, being the same or similar as other brands. The Company’s customers base is mostly made up of 
households and residents located in the provinces; whereby the Company has 2 main categories of sales as follows:
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1. ระบบ “ Singer Direct ” เป็นระบบการขายตรงผ่านเครือข่ายพนักงานขายของซิงเกอร์ 

2. ระบบขายส่ง เป็นการขายผ่านตัวแทนจำาหน่าย ตลอดจนช่องทางการขายต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา 

และพม่า ตลอดจนการขายแบบ Group Sales โดยเน้นสินค้าจักรเย็บผ้า และอุปกรณ์ต่อพ่วง สินค้ากลุ่มตู้แช่ และตู้แช่ไวน์ และเครื่อง

ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กภายในบ้าน

ทางด้านกลยทุธ์สำาหรบัผลติภณัฑ์ในกลุม่สนิค้าหลกั เช่น เครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยเฉพาะเครือ่งใช้ไฟฟ้าประเภทตูเ้ยน็ และโทรทศัน์ ซึง่

มอีตัราการครอบครองสูง และตลาดมีอตัราการเตบิโตน้อย บรษิทัได้ใช้กลยุทธ์ในการเทิร์นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเก่าทุกประเภท ทุกยีห้่อ เพือ่ขยายตลาด และ

เพิ่มยอดการขายให้สูงขึ้น ซึ่งกลยุทธ์นี้บริษัทยังได้ครอบคลุมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทุกประเภทอีกด้วยเช่น เครื่องซักผ้า ตู้แช่ ตู้แช่แข็ง ประกอบ

กับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดีอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทยังได้นำาสินค้าใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์ เช่น ร้านโชห่วย ร้านค้าปลีก 

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หอพัก อพาร์ทเมนท์ให้มากขึ้นอีกด้วย เช่น ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมนำ้ามันหยอดเหรียญ และเคร่ืองทำา

นำ้าหวานเกล็ดหิมะ เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

กลยุทธ์ด้�นช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย 

บริษัทขายสินค้าผ่านร้านสาขาของบริษัท ซึ่งมีจำานวนกว่า 200 สาขาท่ัวประเทศ มีเครือข่ายพนักงานขายกว่า 3,500 คน บริษัทมีการฝึก

อบรมพนักงานขายให้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ซึ่งพนักงานขายเหล่านี้เป็นกำาลังสำาคัญ ในการขยายทั้งฐานการตลาดและฐาน

ลูกค้าของบริษัท บริษัทดำาเนินการขายตรงเป็นหลัก มากกว่าร้อยละ 95 ของยอดขายเป็นการขายตรงทั้งหมด และมากกว่าร้อยละ 80 ของยอดขาย

เป็นการขายแบบเช่าซื้อ โดยบริษัทให้เช่าซื้อผ่านบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่ง บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

สำาหรับการควบคุมคุณภาพของบัญชีเช่าซื้อ บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด มีการตรวจสอบทั้งก่อน และภายหลังการขาย โดย

จัดให้มีศูนย์พิจารณาสินเชื่อ (Credit Control Office) เพื่อตรวจสอบ และอนุมัติสินเชื่อลูกค้าก่อนการขาย ทั้งนี้การพิจารณาสินเชื่อลูกค้านั้นจะ

พิจารณาทั้งจากฐานข้อมูลภายในบริษัท และตรวจสอบกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด (National Credit Bureau) และการตรวจสอบภาย

หลังการขายนั้นผู้ตรวจสอบบัญชี (Account Checker) จะทำาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเช่าซื้อและข้อมูลสินเชื่อว่าถูกต้องตามที่

ได้อนุมัติไปหรือไม่โดยการไปตรวจเยี่ยมผู้เช่าซื้อถึงบ้านทุกบัญชี ปัจจุบันบริษัทมีผู้ตรวจสอบบัญชีกว่า 100 คน รับผิดชอบตรวจสอบบัญชีเช่าซื้อ

ทั่วประเทศ ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของฝ่ายสินเชื่อ

(ข) แนวโน้มอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน

เศรษฐกิจไทยมีศักยภาพจะเติบโตได้ประมาณ 3.4% ในปี 2556 ตำ่ากว่าประมาณการ เนื่องจาก 

1) การส่งออกในระยะที่ผ่านมาเติบโตได้น้อยกว่าที่คาด 

2) การบริโภคและการลงทุนชะลอตัวลงมากกว่าที่คาด 

3) การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐตำ่ากว่าเป้าหมาย 

แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าเศรษฐกจิไทยในปี 2557 จะขยายตวัประมาณ 3.0% มปัีจจยัเสีย่งจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมอืงทีม่แีนวโน้ม

ทีจ่ะยดืเยือ้ ส่งผลให้มีโอกาสเกดิความล่าช้าในการจดัตัง้รฐับาลทีม่อีำานาจในการบรหิารราชการได้อย่างเตม็ที ่และอาจทำาให้การขยายตวัของเศรษฐกจิ

ลดลงไปอยู่ในระดับ 2.4% เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบลงทุนและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ต่างๆ นอกจากนี้ความไม่แน่นอนทางการเมืองยัง

ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นที่เกี่ยวข้องกับทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน สำาหรับแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักในปี 2557 จะมาจากการ

ส่งออกทีม่แีนวโน้มขยายตัว 6% ตามเศรษฐกจิโลกทีป่รับตวัดขีึน้ โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรฐัฯ ซ่ึงจะชดเชยอปุสงค์ภายในประเทศท่ีมีแนวโน้มชะลอตวั 

ธุรกิจเช่�ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้�

ในธุรกิจแบบเช่าซื้อมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศอยู่ 2 กลุ่มหลักๆ ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีฐานลูกค้า และลักษณะที่ต่างกัน

กลุม่แรกมผีูป้ระกอบการรายใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บจ.อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส (กรงุศรเีฟิร์สช้อยส์) และ บมจ. ออิอน ธนสนิทรพัย์ 

(ไทยแลนด์) ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายนั้น นอกเหนือจากการให้บริการธุรกิจเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วยังมีบริการสินเชื่อเช่าซื้อสินค้าอีกหลาย

ประเภท เช่น อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องใช้สำานักงาน เฟอร์นิเจอร์ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ เป็นต้น

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ
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1. “ Singer Direct ” sales to consumers through the network of Singer sales representatives, 
2. Wholesales through its dealers network, including overseas sales channels - especially in neighbouring countries, 

such as : Laos, Cambodia, and Myanmar; as well as ‘Group Sales’ - particularly for sewing machines and sewing 
accessories, coolers/freezers and wine cooler cabinets, together with other small home electrical appliances.

In regards to its core products, such as: home electrical appliance like refrigerators and TVs that already have a high 
ownership rate and a low market growth potential, the Company deploys a used-products trade-in strategy, for all brands, in order 
to increase its market base and sales revenues; whereby this strategy is also applicable for all types of home electrical appliance 
and products, such as: washing machines as coolers/freezers. The Company has also developed new products and appliances to 
meet the need of its various customer groups, as well as continuously improves the quality of all its products.

Additionally, the Company has continually introduced and launched new products in order to target and and increase 
its coverage of other customer groups that include: small business and small retail outlets (ie: ‘sho-huay’ shops) operators, 
food outlets, coffee shops, apartments/student residences through offering such products as: Airtime Vending Machines, Petrol 
Vending Machines, and Slush Machines, that aim at increasing both the competitive ability and potential revenues of these small 
business operators. 

Distribution Channel Strategies 

The Company sells its products and appliances through its own branch outlets network (that total over 200 and are located 
throughout the country and own sales representatives (that total over 3,500). The Company trains its sales force so that they have 
a solid understanding of the products and its features; whereby this sales force network is a vital driving force in expanding both 
the Company’s market base and customers base. The Company’s primarily makes use of its ‘direct sales’ channel that account 
for over 95% of its total sales; while over 80% of its sale are also made on a hire purchase installment payment basis through 
the Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd., a Subsidiary in which the Company has a 99.9% equity holding.

With regard to controlling and managing the quality of customers’ hire purchase installments accounts, Singer Leasing 
(Thailand) Co., Ltd., carries out a thorough checking of such customers and their accounts at both the pre-selling and post-sales 
stages. The Credit Control Office/Center verifies and approves all hire purchase customers before the sale is made; whereby the 
credit approval process includes making use of the internal customer database of the Company and checking the database of 
the National Credit Bureau. While the post-sale checks involve the Account Checker monitoring and reviewing the accuracy of 
the customers’ hire purchase account details to ensure whether the account corresponds exactly to the approve credit limits and 
conditions or otherwise; whereby actual visits to all customers at home are also made. Currently, there is a total of more than 
100 Account Checkers operating nationwide, within the Credit Control and Review Department, responsible for reviewing all 
hire purchase customer accounts.

(b) Industry Trends and Competitive Environment

Thailand’s overall economic growth (GDP) rate for 2013 was 3.4% YoY, which is lower than expectations for the 
following reasons:

1) total exports during the past year grew less than expected, 
2) consumer demand and consumption as well as overall investments have slowed down more than expected, and
3) disbursements of the Government budget have been lower than expected. 

However, while the expectation is that the overall GDP growth for full year 2014 will be at 3.0% YoY, there are many 
risk factors, relating to the ongoing political turmoil that is expected to be very prolonged, that will delay the formation of a 
new Government which can fully and effective govern and lead the country; and thus this may result in an overall full year 
2014 economic growth of only 2.4% YoY due to the delays in Government budgets disbursements and in the various planned 
mega-infrastructure projects investments. Furthermore, the ongoing political uncertainties have also impacted overall consumer 
confidence and private investments. Therefore, the main driver for economic growth in 2014 will be exports, which is projected 

Business Operations of the Company
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กลุม่ทีส่องซึง่จะมุง่เน้นในด้านสนิค้าทีมี่อายกุารใช้งานยาวนาน และสนิค้าจำาพวกเครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ปัจจบุนัคงมเีพยีง บมจ. ซงิเกอร์

ประเทศไทย เพียงบริษัทเดียวเท่านั้นที่ยังดำาเนินธุรกิขการขายตรงแบบเช่าซ้ือผ่านทางร้านสาขา และ พนักงานขาย/พนักงานเก็บเงิน 

จากการที่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอันได้แก่ โทรทัศน์ และตู้เย็น ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีสัดส่วนการครอบครองที่สูง จึงทำาให้การเพิ่มยอดขาย

เป็นไปได้ยาก แต่ผู้บริหารของบริษัทกลับมองว่าสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้ด้วยการนำาหลักการตลาดของสินค้าทดแทน (Replacement Market) 

โดยอาศยักลยทุธ์ตแีลก (Trade-in) สนิค้าเครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของลกูค้าทกุชนดิทกุยีห้่อมาแลกกบัสนิค้าเครือ่งใช้ไฟฟ้าใหม่ของซงิเกอร์พร้อม

กับเงื่อนไขรับส่วนลดระหว่าง 1,000 - 5,000 บาท พร้อมทั้งการผ่อนสบายๆ และการบริการอย่างยอดเยี่ยมกับร้านสาขาซิงเกอร์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการขยายตลาดของสินค้าทุกชนิดที่บริษัทจัดจำาหน่าย

จักรเย็บผ้�

สินค้าอุปโภคบริโภคหลายประเภทที่ผลิตใช้ในชีวิตประจำาวัน อาทิ เสื้อ กางเกง กระโปรง กระเป๋า รองเท้า ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ฯลฯ 

ล้วนแล้วแต่ใช้จักรเย็บผ้าในการผลิตท้ังสิ้น จักรเย็บผ้าจึงเป็นสินค้าท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย ท้ังในรูปของธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม 

รวมถึง จักรเย็บผ้าทั่วไปที่สำาหรับใช้ภายในบ้าน ตลาดของจักรเย็บผ้าสามารถแบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม

ที่นำามาใช้ตัดเย็บเครื่องอุปโภคบริโภคในเชิงอุตสาหกรรม และจักรเย็บผ้าธรรมดาที่นำามาใช้ตัดเย็บภายในครัวเรือน สำาหรับยี่ห้อที่วางจำาหน่ายอย่าง

แพร่หลายในตลาดจักรเย็บผ้าในประเทศไทย ได้แก่ ซิงเกอร์ จาโนเม่ เอลวิร่า บราเดอร์ และจูกิ ทั้งยังมีจักรเย็บผ้าราคาถูกที่นำาเข้าจากประเทศจีน

อีกหลากหลายยี่ห้อที่เข้ามาแข่งขันกันในธุรกิจนี้ 

เนือ่งจากจกัรเยบ็ผ้าเป็นผลติภณัฑ์ทีค่งทน และมอีายกุารใช้งานยาวนานพอสมควร ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการใช้งานท่ีเหมาะสมกบัจกัรเยบ็ผ้าแต่ละ

ประเภทด้วย ปัจจบุนัตลาดมีความต้องการซือ้จกัรเยบ็ผ้ามากข้ึนเนือ่งด้วยการนำาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเข้ามาช่วยในการพฒันาผลติภณัฑ์จกัรเยบ็ผ้าให้

มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนกลายเป็นจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ ที่มีรูปลักษณ์สวยงาม ทันสมัย กะทัดรัด ใช้งานง่าย สามารถประดิษฐ์งานได้หลากหลาย

เหมาะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปที่กำาลังนิยมงานประดิษฐ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว DIY (Do It Yourself)

ก�รเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งที่สำ�คัญ

ในประเทศไทยมบีรษิทัใหญ่ๆ ทีด่ำาเนนิธรุกจิทางด้านการเงินให้กบัผูบ้ริโภค (Consumer Finance)ท่ีไม่ใช่ธนาคาร (Non-bank) โดยทีม่บีรษิทั

ที่ดำาเนินธุรกิจทางด้านบัตรเครดิต (Credit Card) อันได้แก่ American Express (Thai) (AMEX), General Card Services, Krungsriayuthaya 

Card (KCC), Krungthai Card (KTC), และ Tesco Card Services ส่วนบริษัทดำาเนินธุรกิจ Non-bank อันได้แก่ AEON Thana Sinsap 

(Thailand) (AEONTS), Krungsri First Choice (KFC) และ Easy Buy ซึ่งมุ่งเน้นในการทำาธุรกิจเช่าซื้อ และสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal 

Loan) และSinger Thailand (SINGER) ที่มุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจเช่าซื้อที่ได้ดำาเนินธุรกิจมาตลอดระยะเวลากว่า 120 ปี 

บรษิทัทีเ่ป็น Non-bank ดงักล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุม่ แต่ละกลุม่กม็เีป้าหมายของตนเอง ดงัเช่น AEONTS, EASY BUY และ 

Krungsri First Choice จะมุ่งเน้นธุรกิจทางขายแบบเช่าซื้อและสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loans) กับลูกค้าที่มีประวัติดี และมีรายได้ประจำาไม่

น้อยกว่า 4,000 บาท ในขณะที ่SINGER จะมุ่งเน้นไปในกลุม่ลกูค้าทีอ่ยู่ในต่างจงัหวดั ซึง่ส่วนใหญ่ประกอบธรุกจิการเกษตรอนัถอืเป็นกลุม่ฐานราก 

บรษิทัเหล่าน้ีดำาเนินธรุกิจแบบขายตรงซ่ึงนำาต้นทนุทางการเงินพร้อมค่าใช้จ่ายของการให้บรกิารก่อนและหลงัการขายมารวมอยู่ในอตัราทีค่ดิกบัลกูค้า

การแข่งขันของบริษัทในกลุ่มเหล่านี้จะแตกต่างกันโดยที่บริษัทในกลุ่มแรก (AEONTS, KFC และ EASY BUY) จะแข่งขันกันในเรื่อง

ของความรวดเร็วในการอนุมัตเิครดติ และอตัราดอกเบีย้ บรษิทัทีม่กีลุม่ลกูค้าเป็นเกษตรกรในชนบทจะแข่งกนัในเร่ืองของการรกัษาความสมัพนัธ์ทีด่ี

กับประชาชนในท้องถิ่น และการเสนอบริการที่ดีทั้งก่อนการขาย และหลังการขาย ยิ่งไปกว่านั้นการให้บริการการขายตรงที่ให้กับลูกค้าก็จะต้องคำานึง

ถึงประโยชน์ของลูกค้าโดยการนำาเสนอบริการ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์หรือก�รบริก�ร

การจัดหาผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้า หลังกลางปี 2545 บริษัทได้เปล่ียนวิธีการสั่งซื้อ จากเดิมบริษัทใช้วิธีการสั่งซื้อจักรเย็บผ้าจากบริษัท 

อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำากัด มาเป็นการสั่งซื้อจักรเย็บผ้าสำาเร็จรูปโดยตรงจากต่างประเทศแทน เนื่องจากต้นทุนของการนำาเข้า

ผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้าสำาเร็จรูปตำ่ากว่าต้นทุนการผลิตและประกอบภายในประเทศ สินค้าท่ีบริษัทซื้อจากผู้ผลิตจากต่างประเทศมีมูลค่าประมาณ 

ร้อยละ 3 ของสินค้าที่ซื้อทั้งหมด

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ
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to grow 6%YoY, reflecting the overall recovery of key global economies - especially in the USA; which would then compensate 
for the slowdown of the internal economy and in consumer demands.

Hire purchase business for electrical appliance 

The hire purchase business for the electrical appliances market, in Thailand, is divided into 2 major groups, with each 
having different customers base and characteristics, ie:

• The first group consists of these major players Ayudhaya Capital Services Co., Ltd.(Krungsri First Choice) and AEON 
Thana Sinsap (Thailand) PCL., with each offering consumer financing for various other products apart form for 
electrical appliances, such as: telecoms products, office equipment, home furniture, motor cycles, and automobiles. 

• The second group focuses mainly on products with a long life as well as household electrical appliances; whereby 
currently only Singer Thailand pcl. uses a direct sales and marketing approach for its hire purchase installment sales 
through its network of branch outlets and sales representatives/collectors. 

While home electrical appliances such as TVs and refrigerators already have high rate of ownership and, thus, low 
potential market growth rate; however, the Company’s Management view that market growth can be achieved through deploying 
a ‘Replacement Market’ and ‘Trade-In’ marketing strategies. As such, both all types and all brands of used home appliances can 
be traded-in for new SINGER brand appliances, together with receiving a cash payment of Baht 1,000 - 1,500 per appliance, 
being able to buy on an affordable hire purchase installment plan, and benefiting from Singer Thailand’s quality services through 
its nationwide network of branch outlets. These strategies are aimed at the Company being able to achieve the sales targets of 
all the products and appliances sold and distributed by the Company.

Sewing Machines 

Many types of manufacturer consumer products uses in everyday life (such as: shirts, blouses, trousers, skirts, dresses, bags, 
shoes, bed sheets, pillow cases etc.) all need sewing machines in their production. Thus, sewing machines are widely used - for 
large scale manufacturing as well as for medium and small scale producers, including general sewing machines used at home. 

Thus, the sewing machines market consist of 2 segments: industrial sewing machines used to manufacturer everyday 
consumer products on an industrial scale, and normal sewing machines, of various brands, used for sewing clothes in the home 
such as: Singer, Janoma, Elvira, Brother, and Juki, together with various brands low-end and inexpensive machines from China 
of imported to compete in this market. 

Since sewing machines are very durable appliances with a considerably long life depending on the proper usage and 
upkeep, currently, there is a growing demand for sewing machines - especially those that make use of new technologies and 
applications to make them into ‘computerised’ sewing machines that are the more efficient and productive as well as modern 
and compact, which can be used to make uniquely designed handcrafted products at home and which are popular in this age of 
“Do it Yourself” trends.

Important Changes in the Competitive Environment

At present, there are many large non-bank companies in Thailand offering consumer finance products and services together 
with credit card companies, such as: American Express (Thai) (AMEX), General Card Services, Krungsri Credit Cards (KCC), 
Krungthai Card (KTC),and Tesco Card Services.

The non-bank companies include: AEON Thana Sinsap (Thailand) (AEONTS), Krungsri First Choice (KFC) and Easy 
Buy that all focus on offering hire purchase installments services and personal loans; and Singer Thailand (SINGER) that only 
offer hire purchase installment services for more than 120 years. These Non-bank companies can be divided into 2 groups, each 
with different business and marketing focus: 

• AEONTS, EASY BUY and Krungsri First Choice, focusing on hire purchase installment services and personal loans 
for customers with good credit records and monthly income of not less than Baht 4,000. 

Business Operations of the Company
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ในส่วนของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า บรษัิทสัง่ซือ้สินค้าทีม่คีณุภาพจากผูผ้ลติในประเทศในลกัษณะของ OEM (Original Equipment Manufacturer) 

กล่าวคือ ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมาย “ซิงเกอร์” ให้แก่บริษัทโดยผู้ผลิตหลักซึ่งผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้แก่บริษัทได้แก่:-

1.  บริษัท ไฮเออร์ อิเล็คทริค จำากัด (มหาชน) สินค้าที่ผลิต ได้แก่ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเครื่องปรับอากาศ 

2. บริษัท ซันโย คอมเมอเชี่ยลโซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำากัด สินค้าที่ผลิต ได้แก่ ตู้แช่แข็ง ตู้แช่เครื่องดื่ม และตู้แช่ไวน์ 

3. บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็คโทรนิคส์ จำากัด สินค้าที่ผลิต ได้แก่ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องซักผ้า 

4. บริษัท ชาร์ปไทย จำากัด สินค้าที่ผลิต ได้แก่ ตู้เย็น 

5. Changhong Electronics Co., Ltd. สินค้าที่ผลิตได้แก่ แอลซีดีทีวี 

6. บริษัท ลัคกี้เฟลม จำากัด สินค้าที่ผลิตได้แก่ เตาแก๊ส

7. บริษัท เอดีที ออนไลน์ จำากัด สินค้าที่ผลิตได้แก่ ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์

8. บริษัท เอส เซฟ ออยล์ จำากัด สินค้าที่ผลิตได้แก่ ตู้เติมนำ้ามันหยอดเหรียญ

9. บริษัท ลัคกี้สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จำากัด สินค้าที่ผลิตได้แก่ ตู้แช่เครื่องดื่ม

10. บริษัท แอ็นทรูเรียม เทค-ดีไซน์ จำากัด สินค้าที่ผลิตได้แก่ ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์

นอกจากสนิค้าทีข่ายภายใต้เครือ่งหมายการค้า ซงิเกอร์ แล้วบรษิทัยงัได้ร่วมมอืกบับริษทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จำากดั (มหาชน) และประกนั

ภัยจาก บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) เพื่อขยายตลาดประกันชีวิต และประกันภัยเข้าสู่กลุ่มฐานลูกค้าของบริษัทให้มากขึ้นด้วย

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บรษิทัตระหนกัถึงความสำาคญัของการประหยดัพลงังาน การรกัษาสิง่แวดล้อม และได้มกีารรณรงค์ให้มกีารใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ

สงูสดุ ซึง่ถือเป็นความรับผดิชอบต่อสงัคมอย่างหนึง่ บริษทัได้พัฒนาอปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ง ดงันัน้สนิค้าทีบ่รษิทัจำาหน่ายจงึเป็นสนิค้าทีม่ี

ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ยิง่ไปกว่าน้ัน ตูเ้ยน็ของซงิเกอร์ได้พฒันาอกีขัน้โดยใช้นำา้ยาทำาความเยน็ที่ไม่ทำาลายสิง่แวดล้อม และไม่ทำาลายชัน้บรรยากาศ

ของโลก “NON CFC” คือสาร “C-Pentane” ซึ่งมีค่าในการทำาลายโอโซนเป็นศูนย์ 

ทางบริษัทมีความตั้งมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

ง�นที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ
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• While the other group, with companies like Singer Thailand, targets grassroots customers living in provincial areas 
and working in the agricultural sector. These companies have a direct sales force that also combine the costs in the 
pre-selling activities and for after sales services in the selling price to customers. 

This is a different business model from that of the first group (ie: AEONTS, KFC และ EASY BUY) that compete on 
offering speedy credit approval and interest rates charged; while the companies in the second group, that targets customers living 
in the provinces with an agricultural livelihood, compete on building long standing relationships with customers living in the 
local communities and offering good pre-selling and after sales services. Moreover, such direct sales activities must also keep 
in mind the needs of the customer through offering new services and products on a continuing basis.

Sourcing Supply of Products and Appliances

After 2002, the Company changed from ordering its sewing machines from Singer Industry Co., Ltd., to sourcing complete 
sewing machines from overseas producers and suppliers, since the import of complete sewing machines is less expensive than the 
cost of local assembly and manufacture from imported sewing machine kits. Such products purchased from overseas manufacturers 
account for approximately 3% of the total products range of the Company.

As for electrical appliances, the Company sources from quality local manufacturers on an OEM (Original Equipment 
Manufacturer) basis, whereby the following are existing local home appliances manufacturers, who are also the suppliers of 
SINGER branded home appliances products to the Company :

1. Haier Electronic PCL. : Refrigerators and Air conditioners 
2. Sanyo Commercial Solution (Thailand) Co., Ltd. : Freezers, Beverage cooler, and Wine cooler 
3. Samsung Electronics Co., Ltd. : Refrigerators, Air Conditioners, and Washing Machines, 
4. Sharp Thai Co., Ltd. : Refrigerators 
5. Changhong Electronics Co., Ltd. : LCD TVs
6. Lucky Flame Co., Ltd. : Gas Stoves
7. ADT OnLine Co., Ltd. : Airtime Vending Machines 
8. S Safe Oil Co., Ltd. : Petrol Vending Machines 
9. Lucky Star Universal Co., Ltd. : Beverage cooler
10. Anthurium Tech-Design Co., Ltd. : Airtime Vending Machines

Additionally, apart from offering SINGER branded products and appliances, the Company also collaborates with Muang 
Thai Life Assurance PCL. and Muang Thai Insurance PCL. in expanding and offering life and general insurance markets as well 
as products into the Company’s existing customer and market bases.

Environmental Impacts

The Company is fully recognises the importance for the need to conserve energy usage and protect the environment. 
Therefore, the Company has actively promoted the use of ‘energy-efficient’ electrical appliances as one of its many corporate 
social responsibility related activities, together with continually developing new and efficient electrical appliances. As such, all 
electrical appliances distributed and sold by the Company are quality certified and carry the “No 5 electricity-efficient” emblem. 
Furthermore, all SINGER refrigerators have been develop to use refrigerants that do not harm the environment or the world’s 
ozone layer, namely: “NON CFC” and “C-Pentane” that have ‘0-level certification’ in regards to destroying the ozone.

The Company is fully committed to operate its business with quality together with for the maximum benefit and interests 
of society as well as for consumers on a sustainable basis.

Pending Work - to be delivered : 

- none -

Business Operations of the Company
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ภ�พรวมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัท

เพื่อเป็นการตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้มีการกำาหนดหลักการและแนวทาง

ในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนทบทวนพร้อมปรับปรุงกระบวนการทำางานอย่างต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานและความพร้อมในการรองรับ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ทั้งน้ีหลักการและกระบวนการบริหารความเส่ียง พร้อมประเภทความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบ

ต่อการดำาเนินงานของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้

• หลักก�รในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงในหลายด้านด้วยกัน ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงด้านบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อ การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด การ

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการบริหารความเส่ียงด้านอ่ืนๆ เช่น ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ อัน

ได้แก่ นำ้าท่วม แผ่นดินไหว สึนามิ เป็นต้น โดย บริษัทยึดหลักการในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

- การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยธุรกิจ ซึ่งดำาเนินธุรกิจท่ี

ก่อให้เกิดความเสี่ยงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ดงักล่าวมคีวามเหมาะสมกบัอตัราผลตอบแทนทีก่ำาหนดภายใต้ระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ ขณะท่ีหน่วยงานสนับสนุนซึง่มหีน้าท่ีสนบัสนุน

การปฏิบัติงานให้แก่หน่วยธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันน้ัน จะรับผิดชอบการจัดการความเส่ียงด้านปฏิบัติการซ่ึงเกิดข้ึนจาก 

การดำาเนินธุรกิจ

- การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงโดยหน่วยงานที่เป็นเอกเทศ โดยกระบวนการควบคุมมีความเป็นอิสระ และมี

หน่วยงานควบคุม ทำาหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้ความเห็นเก่ียวกับความเส่ียงในการดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นอิสระและเช่ือถือได้ รวมทั้ง

การควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้

- การมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร จะทำาหน้าท่ีกำาหนดนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง ภายใต้แนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

- การบริหารความเสี่ยงโดยรวมความเสี่ยงทุกประเภทที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกรรม โดยการบริหารความเส่ียงควรคำานึงถึงการ

บริหารความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งเกิดขึ้นในการดำาเนินธุรกรรม อีกทั้งยังจะต้องครอบคลุมถึงทุกระดับงานภายในองค์กร

- การวัดผลงานโดยปรับความเสี่ยงของหน่วยธุรกิจ โดยหน่วยงานธุรกิจจะได้รับการประเมินผลงาน ตามประสิทธิภาพของการทำางาน

ที่ปรับด้วยความเสี่ยงแล้ว รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ

• กระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล บริษัทจึงมีกระบวนการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอนหลัก

ต่างๆ ดังนี้

- การระบุความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่จะมีการบ่งชี้ถึงความเส่ียง ท้ังในแง่ของประเภทความเส่ียง สาเหตุ และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความ

เสี่ยงทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน และภายนอก ตลอดจนมีการพิจารณา หรือคาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่บริษัทกำาลังประสบอยู่ หรือความเสี่ยง

ใหม่ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต

- การประเมินความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่จะมีการนำาเครื่องมือ และวิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสมมาใช้ประเมินความเส่ียง ซึ่งกระบวนการ

ดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ อนุมัติ และทบทวนภายใต้กรอบระยะเวลาที่เหมาะสม

- การติดตามและควบคุมความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่จะมีการติดตาม และควบคุมการดำาเนินการตามนโยบายความเสี่ยง ระเบียบปฏิบัติ

ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และขอบเขตของความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทโดยมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสมำ่าเสมอ และต่อเนื่อง

- การรายงานความเสี่ยง เป็นขั้นตอนของการรายงานความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างครอบคลุม ซึ่งจะต้องมีความเหมาะสมและเพียงพอ 

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ทัง้น้ี เพือ่หลกีเลีย่งความสญูเสยีทางการเงนิ และสนับสนุนให้หน่วยธรุกจิสามารถดำาเนนิงานได้อย่างต่อเนือ่ง กระบวนการบรหิารความเสีย่ง

ที่ดี ยังได้รับการออกแบบให้คำานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ทั้งที่เป็นสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติด้วย 

ความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัทสามารถสรุปได้ ดังนี้

ปัจจัยคว�มเสี่ยง
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Risk Factors

Overview of the Company’s Risks Management Activities

In recognition of the various potential risks that could adversely affect its businesses, the Company has determined principles 
and guidelines to manage such possible risks, together with continually reviewing ways to improve its operating procedures so 
as to enhance both the established risks management measures and to be well-prepared to meet any future risks. As such, the 
principles and procedures for risks management as well as the various perceived risks that may impact the Company’s operations 
are as follows: 

• Principles of Risks Management 

The Company manages risks on multiple dimensions, such as: risks relating to hire purchase customers accounts, market 
risks, liquidity risks, operational risks, and various other types of possible risks - eg: natural disasters, floods, and tsunami; 
whereby the Company has the following key principles and procedures for risks management.

- Joint participation in the management of risks by both the Management group and the business unit involved: The 
operational business unit, in which the various risks occurs, is directly responsible for management of those risks on an 
ongoing basis so that such risks are effectively reduced to acceptable levels that are both appropriate and correspond to 
the expected returns from its operations. At the same time, the supporting business units will give support, as required, 
in regards to the operational aspects of the business unit that will enable the achievement of the established joint goals 
and targets in this regard.

- Management and control of risks by an independent risks management unit: This unit undertakes autonomous procedures 
and activities, through being responsible for and focused on assessing and controlling risks, as well as makes independent 
recommendations to the operational business units on measures to manage and reduce risks to acceptable levels.

- Having clearly defined policies relating to risks management: A Risks Management Committee is also responsible 
for determining effective risks management policies and measures within the established guidelines of the Company’s 
Board of Directors.

- Effective management risks: This is achieved through clearly indentifying every possible type of operational risks that 
could occur, including internal risks within the organisation.

- Evaluation of operational business units: This is done through the assessment the business unit’s effectiveness after 
factoring in the possible risks and including the management of those risks.

• Procedures for Risks Management 

To achieve effective and efficient risks management, the Company has established the following processes and procedures 
relating to managing risks.

- Identification of potential risks: To identify both current as well as possible future risks, in terms of categories and 
causes, together with associated internal and external factors.

- Assessment of risks: To evaluate the appropriate tools, methods and measures in assessing risks, whereby this process 
needs to be reviewed and approved within a suitable timeframe.

- Monitoring and controlling risks: To regularly and continuously monitor and control the required risks management 
scope and procedures, in order to ensure that these are in accordance with the established policies and regulations, as 
well as that such risks are at the agreed acceptable levels. 

- Reporting risks: To report on the various categories of risks in a comprehensive manner, in order to ensure maximum 
effectiveness in the management of risks.

As such, this is in order to ensure these established procedures will result in minimal level of financial losses possible, and 
to enable the business units to operate on a continuing basis. Further, the development of effective risks management procedures 
needs to take into consideration possible future changes in the business operations environment - in terms of both normal and 
crisis modes. 

Possible risks that may impact the Company’s business operations are summarised as follows:
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คว�มเสี่ยงในด้�นก�รตล�ดและก�รข�ย

ความเสี่ยงในด้านการตลาดและการขาย หมายถึง ความเสี่ยงต่อรายได้ หรือการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรายได้หลักมาจากองค์ประกอบ 

2 ส่วนที่สำาคัญได้แก่

1. การจ�าหน่ายสินค้า ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน จักรเย็บผ้า ตู้แช่ ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมนำ้ามันแบบหยอดเหรียญ 

ซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีการแข่งขันกันสูงต้องอาศัยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีไปตามวงจรของสินค้าแต่ละชนิดอยู่ตลอดเวลา แต่

เน่ืองจากบริษทัเป็นผูจ้ดัจำาหน่ายไม่ได้เป็นผูผ้ลติดงันัน้ความเสีย่งในด้านเทคโนโลยจีงึไม่ได้มผีลกระทบโดยตรงกบักลยทุธ์ในการดำาเนนิ

ธรุกิจของบริษัท ประกอบกบับรษิทัได้มีการสบืหาผูผ้ลติทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการผลติสนิค้า และบรกิาร แต่ไม่มช่ีองทางการจำาหน่าย

ทีบ่ริษัทสามารถเข้าไปช่วยเหลอืพร้อมทัง้เชญิมาเป็นพนัธมติรทางการค้า จงึทำาให้สนิค้าของบรษิทัมกีารพฒันาไปอยูต่ลอดเวลา ยิง่ไปกว่า

น้ันบริษทัได้มกีารตัง้สำารองสนิค้าล้าสมัย และเสือ่มคณุภาพเพือ่รองรบัความเสีย่งดงักล่าวบางส่วนทีจ่ะมากระทบกบังบการเงนิของบรษัิท 

2. ดอกเบี้ยรับจากการให้เช่าซื้อ ซึ่งระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อในอัตราคงที่ตามสภาวะการแข่งขัน และอัตราดอกเบี้ยในตลาดในขณะที่มีการ

ขายให้กับลูกค้า ในขณะเดียวกันบริษัทก็ได้มีการกู้เงินเพ่ือมาใช้ในการดำาเนินธุรกิจด้วยเงินกู้ที่มีทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคาร 

และสถาบันการเงินต่างๆ ตลอดรวมไปถึงนักลงทุนโดยทั่วไปและเฉพาะเจาะจง ซึ่งในเงินกู้ดังกล่าวนั้นบริษัทได้ให้มีการออกหุ้นกู้ระยะ

ยาวซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในปี 2555 และปี 2556 เพื่อมาคืนเงินกู้ตามสัญญาขยายระยะเวลาชำาระหนี้ที่มีต่อสถาบันการเงินที่มีอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว จึงทำาให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนใหญ่ของบริษัทคงที่ แต่ถ้าหากมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

เงนิกู้ บรษัิทกจ็ะให้มกีารพจิารณาดคูวามเหมาะสมก่อน แล้วให้มกีารปรบัอตัราดอกเบีย้เช่าซือ้ขึน้ตามเพือ่เป็นการชดเชยผลกระทบของ

ต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

คว�มเสี่ยงด้�นบัญชีลูกหนี้เช่�ซื้อ

บัญชีลูกหนี้เช่าซื้อถือเป็นหัวใจสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจ เพราะมากกว่าร้อยละ 80 ของการขายเป็นการขายแบบเช่าซื้อ บริษัทจึงให้ความ

สำาคัญเป็นอย่างมาก เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อ อันได้แก่การเก็บเงินไม่ได้ หนี้สูญ และการทุจริตจากบัญชีลูกหนี้ บริษัท

จงึได้กำาหนดมาตรการต่างๆ ในการกำากบัดแูลบญัชลีกูหนีอ้ย่างเข้มงวดตัง้แต่ขัน้ตอนของการพจิารณาความน่าเชือ่ถอื (Credit Scoring) การตดิตาม 

การประเมนิผล ตลอดจนการฟ้องร้อง การดำาเนนิคดตีามกฎหมายในกรณผีดินดัชำาระหนี ้ซึง่ถอืเป็นขัน้ตอนของการปฏบัิตกิาร (Operation) เพือ่ให้มี 

การดำาเนินการอย่างเป็นอิสระ และมุ่งเน้นในการบริหารธุรกิจเช่าซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2555 บริษัทจึงได้มีการจัดตั้งบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง 

(ประเทศไทย) จำากดั ขึน้จากโครงสร้างการบรหิารของฝ่ายสนิเชือ่และบรหิารความเสีย่ง (Credit & Risk Department) ทีแ่ยกเป็นอสิระจากการขาย 

และการเก็บเงินจากเดิม เพื่อให้การทำางานสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น สินเชื่อเช่าซื้อทั้งหมดจะต้องมีผู้คำ้าประกันหรือหลักทรัพย์คำ้าประกัน หลังจาก 

ท่ีบริษัทได้ให้มีการตรวจสอบเครดิตของลูกค้าก่อนที่จะมีการขายโดยแผนกอนุมัติเครดิตก่อนขาย (Credit Control Officers) อันเป็นผลทำาให ้

ยอดขายของบริษทัลดลงมากต็าม บรษิทักย็งัคงให้มีการตรวจสอบเครดติของลกูค้าก่อนขายต่อไป พร้อมทัง้ยงัให้มกีารขยายการตรวจสอบเครดิตก่อน

ขายเพิม่ขึน้อกีเพือ่ให้ได้บญัชีใหม่ทีมี่คณุภาพ และยังให้มีการพฒันาปรบัปรงุฐานข้อมลูของลกูค้า และวธิกีารปฏบิติัการด้านสนิเชือ่ ให้มคีวามถกูต้อง

และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน เพือ่ลดความเสยีหายทีอ่าจจะเกิดจากบญัชเีช่าซือ้ พร้อมท้ังให้มกีารต้ังสำารองความสญูเสียทีอ่าจจะเกดิจากบญัชลีกูหนี้

อย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักความระมัดระวังโดยให้มีการตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญทันทีที่มีการขายเช่าซื้อ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับงบการเงิน

ในด้านการกำากับดูแล นอกจากบริษัทยังคงเน้นให้มีการปฏิบัติตามนโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต (Zero Tolerance) ท่ีเริ่มนำามาใช้ตั้งแต ่

ปี 2553 แล้วบริษัทยังได้จัดให้มีการต่อสัญญาประกันภัยพนักงานทุจริต (Employee Fidelity Insurance) กับบริษัทประกันภัยเป็นประจำาทุกปี 

เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตภายในองค์กร อันถือเป็นมาตรการหนึ่งที่ทำาให้กำาไรของบริษัทเพิ่มขึ้น

คว�มเสี่ยงในก�รผลิต

สนิค้าส่วนใหญ่ทีบ่รษิทัจำาหน่ายมาจากการจ้างผลติแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) ซึง่ต้องอาศยัผูผ้ลติท่ีมปีระสบการณ์

และความชำานาญในการผลิต โดยบริษัทได้ให้มีการติดต่อกับผู้ผลิตหลายรายไม่เจาะจงเฉพาะรายใดรายหน่ึงในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อไม่ให้การผลิต

ของบริษทัถูกผูกขาดโดยผู้ผลิตรายใดรายหนึง่เท่านั้น อีกทั้งทำาให้เกิดอำานาจต่อรองในการสัง่ซือ้สินคา้เพือ่ให้ได้ต้นทนุทีเ่หมาะสมในการดำาเนนิธรุกจิ

คว�มเสี่ยงท�งด้�นก�รเงิน

การดำาเนินงานของบริษัทจำาเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมท้ังจากธนาคาร สถาบันการเงิน ตลอดจนนักลงทุนสถาบัน ซึ่งมีความไม่

แน่นอนเกิดขึ้นตามสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังน้ันบริษัทย่อมได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ 

ปัจจัยคว�มเสี่ยง
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Risks relating to markets and sales 

Market and sales risks refers to risks to the Company’s revenues and operations; whereby the overall revenues of the 
Company comprise of 2 key components: 

1. Distribution and sales of products that includes household electrical appliances, Sewing Machines, Coolers/Refrigerators, 
Airtime Vending Machines, and Petrol Vending Machines, for all of which the respective markets are highly compet-
itive and all of which products rely on a high degree of technological development and innovation. 

 However, the Company is only the distributor and seller and not the manufacturer of these products, thus there is no 
direct risks relating to technological development and innovation to the ‘distribution’ business model of the Company. 
Additionally, the Company is always searching for manufacturers who have the production and servicing capabilities 
but do have the distribution channels, so that the Company is in a position to facilitate and assist in this regards 
through inviting such manufacturers to be a business partner. This enables the various products sold by the Company 
to be continuously developed and improved. Additionally the Company has a policy to make provisions for those 
products that are out of date or obsolete, in order to reduce the possible financial risks to the financial statements of 
the Company.

2. Interests income from hire purchase installment sales, which are at a fixed rate as stated in the hire purchase agreements 
based on the current level of competitive of this market and the applicable interest rate at the time of concluding the 
sale with the customer. 

 At the same time, to finance this business activity the Company borrows both short and long term funds from banks 
and various financial institutions, as well as borrows funds from targeted private investor groups through the issue to 
debentures, with a fixed interest rate, in 2012 and 2013 in order to refinance existing loans from financial institutions 
that have floating interest rates. Thus, the overall interest paid by the Company is more or less at a fixed rate. Further, 
if market interest rates are increased, then the Company will assess the appropriateness of also increasing its hire 
purchase interest rate to compensate for the upward increase in the Company’s overall finance costs.

Risks relating to the hire purchase customers accounts

The customers hire purchase accounts are at the heart of the Company’s operations, since over 80% of the Company’s 
sales are made on a hire purchase installment basis. Thus, the Company gives great importance to minimising any risks relating 
to such customers debts, such as: collections, write offs, or any associated fraudulent activities; and has defined various measures 
to oversee and control these debts in a strict and serious manner - from assessing the creditability of hire purchase applicants 
through using a ‘credit scoring’ methodology for the approval process, close monitoring and evaluations of customer accounts, 
to prosecuting and taking legal action against defaulting parties;whereby these activities are all part of an independent operations 
aimed at more effectively managing the hire purchase sales activities. 

Therefore, in 2012, the Company established the Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd., that is primarily based on the former 
Credit & Risks Department and fully separated from the sales and collections operations, in order to achieve full flexibility and 
speedier operations. 

All hire purchase customers are also required to have guarantors or collateral, after the Company’s credit control officers 
have assessed and approved the credit worthiness of the applicant before concluding the sale, even if this may reduce some sales. 
Despite this factor, the Company will continue to undertake this detailed pre-selling credit checking, so that the Company will 
acquire only hire purchase customers with good credit quality. Further improvements to the customers’ database will also be 
implemented together with other operational aspects of the credit sales activities so that they are more efficient and accurate, in 
order to reduce the potential associated losses. Additionally, provisions, based on conservative projections, will continue to be 
made for possible losses; whereby provisions are made immediately after a credit sales has been concluded so as to minimise 
the risks of any negative impacts to the financial statements of the Company. 

Risk Factors
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สภาพคล่องทางการเงิน และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกิดขึ้น บริษัทมีนโยบายการกู้ยืมจากธนาคาร สถาบันการเงิน และนักลงทุนสถาบัน โดยไม่

เจาะจงกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินใดสถาบันหนึ่งเท่านั้น เพื่อกระจายความเสี่ยงและต้นทุนของแหล่งเงินกู้ 

เพ่ือให้เกิดสภาพคล่องและรองรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อาจจะส่งผลกระทบกับการดำาเนินงานและต้นทุนทางการเงิน

ของบริษัท บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ระยะยาวท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่ระบุคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 80.4% ของเงินกู้ทั้งหมดโดยมีหุ้นกู้ดังกล่าวที่

จะถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปีเท่ากับ 16.3% สำาหรับสภาพคล่องในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท เม่ือพิจารณาจากอัตราส่วนหมุนเวียน (Current 

Ratio) ของบริษัท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 เท่ากับ 2.8 เท่าอันประกอบด้วยเงินกู้ระยะสั้นและหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระคืนภายในหนึ่งปีเท่ากับ 

375 ล้านบาทโดยมีความเสี่ยงในการก่อหนี้ของบริษัท(Leverage Ratio) เท่ากับ 1.27 เท่าซึ่งถือว่าอยู่ในระดับตำ่า

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดข้ึนมีผลกระทบกับการดำาเนินงานของบริษัทในด้านของการนำาเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยเฉลี่ย

มีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดขายของบริษัทซึ่งมีผลกระทบเล็กน้อยกับต้นทุนของสินค้าท่ีนำาเข้าอันได้แก่ จักรเย็บผ้า แต่บริษัทก็สามารถลด 

ผลกระทบดังกล่าวได้จากการขึ้นราคาขาย ประกอบกับการลดอัตราภาษีนำาเข้าของจักรเย็บผ้าจากประเทศจีนตามนโยบายของรัฐบาลในการเปิด 

การค้าเสรี (Free Trade Agreement- FTA) กับประเทศจีน

ความเสีย่งจากการปฎบิตัติามเงือ่นไขการกูย้มืเงนิ (Covenant) /ผดินดัชำาระหนี/้ภาระการลงทนุในอนาคต ในการกูย้มืทัง้จากธนาคาร สถาบนั

การเงิน และนักลงทุนนั้น ได้มีการกำาหนดเงื่อนไขสำาคัญที่บริษัทต้องปฏิบัติอันได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ไม่เกิน 3:1 

และอตัราส่วนเงินกู้ทีม่ดีอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ต้องไม่เกนิ (Interest Bearing Ratio) ไม่เกิน 2:1 ซึง่จากงบการเงินสำาหรบัปี 2556 ล่าสดุ บรษิทั

กย็งัรกัษาอตัราส่วนทัง้สองอยู่ในระดบัทีต่ำา่ โดยอตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ของบริษทัอยูท่ี ่1.27 เท่าและอตัราส่วนเงนิกูท้ีมี่ดอกเบีย้ต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.80 เท่า เว้นแต่เปอร์เซ็นต์ของ NPL สำาหรับมูลค่าของลูกหนี้ที่ค้างชำาระเกินกว่าสามเดือนซึ่งได้กำาหนดไว้กับธนาคารแห่งหนึ่ง

ไม่เกิน 5% แต่เมื่อผลปราฏว่าอยู่ที่ 5.98% ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทได้มีการไปแจ้งให้ธนาคารแห่งนั้นทราบแล้ว และก็ได้มีการอนุโลมให้แล้ว พร้อมกับ

จะให้มีการกำาหนด อัตราส่วนนี้ใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป ในเรื่องของการปฎิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินเป็นเรื่องที่

บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม หากเงื่อนไขใดไม่สามารถปฏิบัติได้ก็จะต้องให้มีการเจรจา พร้อมให้เหตุผลให้ผู้ให้กู้ทราบ เพื่อให้ผู้ให้กู้นั้นๆ เข้าใจลักษณะ

การดำาเนินธรุกิจ และข้อจำากดัของบรษิทัเพราะแต่ละบรษิทักจ็ะมปัีจจยัในการดำาเนนิธรุกจิทีแ่ตกต่างกนัไม่สามารถทีจ่ะมาใช้เงือ่นไขการกูย้มืทีเ่หมอืน

กันได้ มิฉะนั้นแล้วจะทำาให้เกิดการผิดสัญญาการกู้ยืมอันอาจนำามาซึ่งการผิดนัดชำาระหนี้ได้

คว�มเสี่ยงเกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รของรัฐบ�ล

ธรุกิจเช่าซือ้น้ีเป็นธรุกจิทีมี่การแข่งขันกนัสงูมากทำาให้รฐับาลให้ความสำาคญัท่ีจะเข้ามาควบคมุ โดยการจดัต้ังสำานกังานคณะกรรมการคุม้ครอง

ผู้บริโภค (สคบ.) ขึ้นมาดูแลมิให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจเช่าซื้อเอาเปรียบผู้บริโภค และในขณะเดียวกันกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ได้มีประกาศให้ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544 เพื่อนำามาเป็นหลักปฏิบัติในเรื่องการกำาหนดอัตราดอกเบี้ย 

ค่าธรรมเนียมการผิดนัดชำาระหนี้ หรือค่าปรับในการชำาระหนี้ล่าช้า ซึ่งอาจทำาให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกับผู้บริโภคได้ ตลอดจนการออกกฏหมายให้

ผูป้ระกอบการค้าต้องมคีวามรบัผดิชอบเกีย่วกบัสนิค้า (Product Liabilities) ต่อผูบ้ริโภค ดงัน้ันบรษัิทจงึได้กำาหนดแนวทางการปฏบิตัเิกีย่วกบัธรุกจิ

เช่าซือ้ของบรษิทั ตลอดจนการรบัประกนัสนิค้าทีจ่ำาหน่ายให้สอดคล้องกับแนวทางทีท่างราชการกำาหนดพร้อมกบัตดิตามข้อมลูข่าวสารดงักล่าวตลอด

เวลา เพือ่นำามาพฒันาปรบัปรงุให้การดำาเนนิงานของบรษิทัสอดคล้องกบักฏระเบยีบของรฐับาล ดงัจะเหน็ได้จากการทีบ่รษิทัได้รบัประกาศเกยีรตคิณุ

จาก สคบ. ในด้านการจัดทำาฉลากสินค้า การโฆษณาสินค้า และสัญญาเช่าซื้อที่เป็นธรรมต่อลูกค้า เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2546 และเมื่อวันที่ 21 

กันยายน 2550 ต่อเนื่องถึงปี 2551 ในฐานะผู้ประกอบการที่พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค เป็นต้น

คว�มเสี่ยงจ�กภัยธรรมช�ติ

จากเหตกุารณ์อทุกภยั แผ่นดนิไหว และสนึาม ิทีผ่่านมาจะพบว่า ภยัธรรมชาติได้เข้ามาเป็นปัจจัยทีส่ำาคญัในการดำาเนนิธรุกจิอนัหนึง่ทีบ่รษิทั

จะต้องให้ความสำาคญั เพราะมันจะส่งผลให้เกดิความเสยีหายกบัทรพัย์สนิ และธรุกจิของบรษิทัได้ ความเสีย่งนีเ้ป็นความเสีย่งทีบ่รษิทัไม่สามารถหลกี

เลี่ยงได้ แต่สามารถลดความเสียหายหรือหาทางป้องกันได้ด้วยการเตรียมพร้อม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างพนักงานทุกคนที่จะปกป้องทรัพย์สิน

ของบริษัท เพราะบริษัทได้มีการมอบหมายให้ผู้จัดการร้านทำาการบริหารร้านเสมือนหน่ึงเป็นเจ้าของหรือผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เองที่จะ

ต้องปกป้องและดูแลทรัพย์สินภายในร้าน รวมทั้งธุรกิจของบริษัทเสมือนหน่ึงเป็นของตนเอง อีกท้ังร้านของบริษัทน้ันต้ังกระจายไปตามพ้ืนที่ต่างๆ 

ทั่วประเทศไทย อันถือเป็นการกระจายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น กล่าวคือหากมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นท่ีท้องท่ีหน่ึง ร้านอ่ืนๆท่ีอยู่ในท้องท่ีอื่นก็ยัง

คงสามารถดำาเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก ยิ่งไปกว่านั้นลักษณะของการดำาเนินธุรกิจของบริษัทก็อาศัยการเดินตลาด (Canvassing) ที่ไม่ได้

เป็นการขายที่ร้านเท่านั้น ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้ทำาให้การขายของร้านหยุดลงแม้จะเกิดนำ้าท่วมที่ร้านก็ตาม ดังได้ปรากฏแล้วกับเหตุการณ์ 

ปัจจัยคว�มเสี่ยง
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Furthermore, in regards to oversight and controls, the Company still adheres to the core policy of ‘zero tolerance’, initiated 
in 2010, towards any possible internal irregular or fraudulent activities; and every year the Company has also arranged to have 
an Employee Fidelity Insurance coverage with an insurance company, in order to miminise the possible losses resulting from 
internal fraudulent actions. This has also been a factor in the increase of the profitability of the Company.

Risks relating to production 

Most of the products and appliances distributed and sold by the Company are produced under an OEM (Original Equipment 
Manufacturer) arrangement that depends upon manufacturing capabilities and expertise; whereby the Company has many suppliers 
and does not depend on only one or a few such manufacturers, so that there is no monopoly for the manufacturing aspects of the 
Company’s operations by only one supplier. This also enhances the bargaining power of the Company towards its suppliers, in 
terms of obtaining the most competitive purchase prices and achieving the most appropriate costs of goods for the Company’s 
business operations. 

Risks relating to financial aspects of the business 

The Company’s operations depends upon having various sources of funds and borrowings from banks, financial institutions 
as well as institutional investors, which results in some degree of uncertainties depending upon the current situation of the financial 
and capital markets - both locally and internationally - at any given time. Therefore, the Company is always subject to being 
affected by any changes in the overall liquidity of these markets and by the prevailing interest rates. 

Further, The Company has a policy to borrow funds from various banks, financial institutions and institutional investors 
without selecting any specific banks or financial institutions in particular, in order to spread the risks relating to both sources 
and costs of borrowings.

In order to achieve maximum liquidity and be prepared for any ongoing interest rates fluctuations for its loans that may 
affect the financial aspects of the Company’s operations and its overall costs of capital, the Company decided to issue debentures, 
with a fixed interest rate applicable, with a ratio of 80.4% of the total borrowings of the Company, that will come due within 
1 year at 16.3%. Further, with regard to the liquidity of the Company, taking into consideration its current ratio as at the end 
of December 2013 of 2.8 times (comprising of short term loans and the debentures coming due with 1 year totaling Baht 375 
million) the Leverage Ratio is equal to 1.27 times, which is considered to be quite low.

There are also risks relating to fluctuations in the exchange rates that can impact the operations of the Company, as a 
result of importing products for distribution and sales from overseas supplier. However, these imports equal to approximately 
3% of total sales, and such risks in regards to the cost of sales for imported goods (ie: sewing machines) are minimal. However, 
the Company is able to minimise this risk relating to these costs through increasing the selling price of sewing machines and also 
through importing this product from China, with whom Thailand has a an FTA (Free Trade Agreement) in place.

There are risks relating to the loans covenants, defaulting on loans repayments, and required future investments by the 
Company, whereby in borrowing funds from banks, financial institutions and institutional investors specific key covenants are 
imposed upon the Company, such as: maintaining a Debt/Equity Ratio of not more than 3:1; maintaining an Interest Bearing Ratio 
to Total Shareholders’ Equity of not more than 2:1. From the 2013 Financial Statements, the Company has still maintained these 2 
key Ratios at the required levels, namely: the Debt/Equity Ratio of 1.27 and Interest Bearing Ratio to Total Shareholders’ Equity 
of 0.80. However, the percentage of total NPL (at more than 3 months) is at 5.98% compared to the level of 5.0% as committed to 
the banks; whereby the Company has informed the banks, who acknowledge and have no issue with it as well as have stated that 
a new target should be set for this indicator, so as to be more appropriate to the current operations of the Company in this regard.

With regard to such obligations or commitments by the Company relating to the borrowing for funds from banks, if any 
agreed commitments are not able to be maintained by the Company, then discussions with the lenders, based on valid reasons, are 
needed, in order to make the lenders understand the actual operating environment of and associated limitations on the Company 
with the aim of resetting these commitments to be more realistic. This is because each respective company has differing operating 

Risk Factors
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นำ้าท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดในภาคกลางและกรุงเทพฯ ที่ผ่านมา แต่ผลการขายและการเก็บเงินของบริษัทก็ยังดำาเนินต่อไปได้และก็สามารถฟื้น

ตัวกลับมาอยู่ในภาวะปรกติได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ และเพื่อเป็นการลดความเสียหายที่อาจจะเกิดกับทรัพย์สิน เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ บริษัทก็ยังได้

มีการโอนความเสี่ยงนี้ด้วยการทำาประกันภัยที่เรียกว่า All Risk กับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ด้วย

คว�มเสี่ยงจ�กคว�มขัดแย้งท�งก�รเมืองในประเทศไทย

บริษทัตระหนักดว่ีา การดำาเนินธรุกจิในปัจจบุนัมคีวามเสีย่งทีอ่าจเผชญิกบัภยัคกุคามต่างๆ ทีอ่าจมาจากสภาวะความไม่แน่นอนทางการเมือง 

ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงกับชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความปลอดภัยของพนักงาน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำาเนิน

ธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทจึงได้เตรียมความพร้อม ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากมีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรง

ก็จะให้มีการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด สื่อสารแจ้งสถานการณ์ และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยไปยังผู้เกี่ยวข้อง และเพิ่มระบบ

การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานของบริษัทและเตรียมแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ซึ่งรวมถึง

การเตรียมความพร้อมระบบ IT การทำางานที่บ้าน และการทำางานที่ Backup Office

คว�มเสี่ยงจ�กทรัพย�กรบุคคล

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งของความสำาเร็จของบริษัท และเป็นสิ่งที่ทำาให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำาเนินงานของบริษัท

ได้ เช่น การเกษียณอายุ การลาออก เป็นต้น ที่อาจจะมีผลที่ทำาให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจได้ บริษัทจึงได้ให้ความสำาคัญกับพนักงานทุกคน และ

ดูแลเอาใจใส่ทุกข์สุขของพนักงานทุกคนเสมือนหนึ่งเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน พร้อมสนับสนุนให้ทำางานตามตำาแหน่งท่ีเหมาะสมกับหน้าที่ความ

สามารถ และด้วยการฝึกอบรมพนกังานทกุระดบัอย่างต่อเนือ่งสมำา่เสมอ บรษิทัได้มกีารตัง้สำารองกองทนุพนกังานเกษยีณอาย ุ(Retirement Funds) 

เพื่อมิให้มีผลกระทบกับงบการเงินเมื่อมีพนักงานเกษียณอายุเกิดขึ้น

คว�มเสี่ยงจ�กก�รยึดสินค้�คืน

ปกติธุรกิจเช่าซื้อมีความเสี่ยงในด้านการยึดสินค้าคืน และถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้การยึดสินค้าคืนนั้นเป็นความเสี่ยงต่อการลดลง

ของยอดขาย และมีผลทำาให้สินค้าคงเหลือมีจำานวนมากก็ตาม ในอีกด้านหนึ่งก็ถือเป็นการชดเชยต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการหยุดชำาระ

เงนิของลกูค้าได้ เพราะบรษิทัยงัสามารถนำาสนิค้าเหล่านัน้มาจำาหน่ายในตลาดสนิค้ามอืสองได้อกีด้วย อนัถอืเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดอกีรปูแบบหนึง่

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร 

ความเสีย่งด้านปฏบิตักิารหมายถงึ ความเสีย่งเนือ่งจากความผดิพลาด หรอืความไม่เพยีงพอของกระบวนการทำางาน พนกังาน ระบบงาน หรอื

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และเหตกุารณ์หรอืปัจจยัภายนอก ซึง่ทำาให้ได้รบัความเสยีหายต่อรายได้หรือบญัชเีช่าซือ้ของบริษทัทัง้ทางตรง และทางอ้อม

• แนวท�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการปรากฏอยู่ในทุกกระบวนการของหน่วยงาน รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อ

บรษิทั ลกูค้า รวมทัง้ผูถื้อหุน้ บริษทัเล็งเหน็ถงึความสำาคญัในการบริหารความเสีย่งด้านปฏบิติัการเสมอมา และได้มนีโยบายให้ดำาเนนิการบรหิารความ

เสีย่งด้านปฏิบตักิาร รวมถงึได้มกีารพัฒนากรอบการบรหิารความเสีย่งด้านปฏบิตักิารอย่างต่อเนือ่ง โดยมวัีตถปุระสงค์หลกัเพือ่ให้ทกุหน่วยงานมกีาร

บริหารความเสีย่งด้านปฏิบัตกิารอย่างเหมาะสม โดยคำานงึถงึการควบคมุความเส่ียง และประสทิธภิาพของกระบวนการทำางาน มกีารบรหิารความเสีย่ง

อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมิน และป้องกันความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดความเสียหาย นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเห็นภาพ

รวมของความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล สามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำาหรับธุรกิจ รวมท้ังสอดคล้องตามข้อกำาหนด

ของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี ้บรษัิทได้จดัให้มีการประเมินความเสีย่ง และประสทิธภิาพของการควบคมุความเสีย่งสำาหรบัธรุกจิใหม่ๆ และระบบงานใหม่ต่างๆ ทีน่ำา

มาใช้ อนัได้แก่ การจดัต้ัง บริษทั ซงิเกอร์ ลสีซิง่ (ประทศไทย) จำากัด เพือ่มาดำาเนินการธุรกิจเช่าซือ้ และการเปล่ียนช่ือของ บรษัิท อุตสาหกรรมซิงเกอร์ 

(ประเทศไทย) จำากดั มาเป็น บริษทั ซงิเกอร์เซอร์วิสพลสั จำากดั เพือ่มาดำาเนินธุรกิจให้บรกิารซ่อมให้กับลูกค้าของบรษัิทถึงบ้าน เพ่ือให้มัน่ใจว่าธรุกจิ

และระบบงานใหม่ดงักล่าว มีความเสีย่งอยู่ในระดบัทีย่อมรับได้ และมีกระบวนการควบคุมท่ีเหมาะสม ก่อนท่ีจะเริม่ให้บริการแก่ลูกค้า

ทัง้น้ีบริษทัยงัคงมุ่งทีจ่ะพัฒนาระบบและกระบวนการในการบรหิารความเสีย่งด้านปฏิบัติการตลอดจนเครือ่งมอืท่ีทันสมยัมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง

ปัจจัยคว�มเสี่ยง
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factors, and it is not possible to use one uniform set of loans commitments to be applicable for all companies. Otherwise, it may 
result in a company not being able to meet its loans obligations, and even to default on its loans repayments.

Risks relating to Government regulations and actions 

The hire purchase business is very competitive; and the Government sees that it is important that it should be regulated 
and be overseen by the Office of the Consumer Protection Board (OCPB), in order to ensure that hire purchase companies do 
not take undue advantage of consumers. While, at the same time, the Department of Business Development of the Ministry of 
Commerce announced, in 2001, that the hire purchase sales of electrical appliances business be a ‘controlled business’, in regards 
to the hire purchase agreements used, interest rates charged, fees for defaulting on payments, and penalties for late payments, 
which factors may give rise to consumers being taken advantage of. Further, other regulations were issued to ensure that business 
operators are also responsible for product liabilities towards the consumers. 

Therefore, the Company has defined guidelines relating to its hire purchase business activities, together with giving product 
guarantees for those products sold by the Company, that comply to the various Government rules and regulations. Further, the 
Company also closely monitors news of any new Government policies regarding such regulations on an ongoing basis, so that it 
can always amend and improve its own hire purchase business activities guidelines to keep up and maintain its full compliance 
with any such regulations. As such, the Company has received various Certificate of Recognitions and Awards, from the Office 
of the Consumer Protection Board (OCPB), regarding its products labeling, advertising, together for its hire purchase agreements 
that are considered as fair and equitable for consumers - on 21 January 2003 and on 21 September 2007, and also in 2008 as a 
Company that strictly protects consumer rights.

Risk relating to natural disasters 

Recent occurrences of floods, earthquake, landslides, and tsunami have shown that various natural disasters are real risk 
factors for the Company’s business operations; whereby it is not possible to avoid such disasters from happening. 

However, it is essential that the Company be well-prepared, through close cooperation of all staff, in regards to the need 
for protecting the assets of the Company; whereby all branch outlet managers are assigned to operate and protect their respective 
outlets and also the business of the Company, as if an entrepreneur would protect his/her own business and all the associated 
assets in the outlet. Additionally, as the Company’s outlets are spread throughout the country, it is also considered as a means of 
spreading out and managing the possible risks from natural disasters, namely: in the event of floods in one area of the country, 
then sales representatives in the neighbouring unaffected areas can continue the sales operations without any interruption. 
Furthermore, the business mode of the Company involves not only selling from the branch outlets but also through canvassing 
potential customers by sales representatives within the assigned area of the outlet. Thus, any natural disasters that occur will 
not necessary mean that sales at and from the branch outlets are interrupted - such as in the event of floods. In fact, this was 
the case in the recent extensive floods in the central region and certain areas of Bangkok; whereby branch sales operations still 
continued and were very quickly restored to normal in only a very short period after the floods. However, as a further measure 
in the protection of its assets from being affected by possible natural disasters, the Company has transferred such risks by also 
taking out an ‘All Risks’ insurance policy with the Muang Thai Insurance PCL.

Risks relating to political conflicts in Thailand 

The Company recognises the possible and unavoidable risks relating to the political uncertainties that could be a threat 
to its business operations with regard to possible loss of assets and lives and including potential dangers for its employees. As 
such, the Company is well-prepared in monitoring and assessing the political situation on a continuing basis; and in the event 
of a possibility of any critical situation occurring, then both detailed assessments of the ongoing situation will be undertaken, 
together with regular communications, to the involved and responsible persons, regarding the appropriate actions to be taken in 
ensuring the safety of the Company and all its resources.

Risk Factors
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Furthermore, additional measures to safeguard its business facilities have been determined, together with a Business 
Continuity Plan (BCP) that also includes the preparedness of its IT systems and working from homes or from a back up office site.

Risks relating to human resources 

Human resources are vital for the Company’s success; but this is also a source of potential risks (such as: retirement or 
resignations) to the overall operations of the Company in terms of possibly interrupting normal business activities. Therefore, 
the Company places great importance on every employee, as well as in taking care of their needs and looking after them as if 
being a member of the same family, together with supporting them to work in positions appropriate to abilities and giving staff, 
at all levels, opportunities for regular and continuous training. Further, the Company has established an Employee Retirement 
Funds, so that they will not be financially affected upon reaching retirement age. 

Risks relating to repossessing goods or products

It is normal that hire purchase business have inherent and unavoidable risks relating to the required repossession of good 
or products sold, despite the fact that such repossessions will result in reduced revenues as well as increased inventory for the 
Company. On the other hand, such action is a measure to protect the possible losses from any defaults or stoppage of hire purchase 
payments installments by customers; since the Company can resell the repossessed items in the used products market, which is 
another marketing and sales strategy. 

Risks relating to operating procedures 

Such risks refer to possible mistakes and errors in undertaking the business-related activities or possible deficiencies in 
the established operating procedures, the staff abilities, working systems and IT systems, together with other possible external 
risks factors - all of which may, directly or indirectly, adversely affect or cause damage to the overall revenues and hire purchase 
customer accounts of the Company.

• Guidelines for managing operational risks

All business units operational systems and procedures have inherent operational risks, including those associated with the 
IT systems, that may adversely impact the Company, its customers, as well as Shareholders. Therefore, the Company has always 
placed great importance in managing such operational risks. It has continuously determined policies in regards to managing 
these risks, including ongoing development of operational risks management measures; whereby the core objective is that every 
business unit has in place appropriate procedures to manage their operational risks - in a systematic manner and with the same 
standards, keeping in mind the need for effective controls and respective operational procedures risks, together with required 
regular re-assessments and effective management of all potential risks before they occur. 

Additionally, Senior Management is able to have a broad overview of all the possible risks factors, that will enable more 
comprehensive and effective risks management measures to be determined for the Company, as well as use of their observations 
in making business decisions and being in full compliance with tall the relevant applicable regulations.

Additionally, the Company has undertaken a full assessment of the risks and potential effectiveness of the risks management 
policies for any planned new business and business operating procedures - namely: establishment of the Singer Leasing (Thai-
land) Co., Ltd., (focuses on operating the hire purchase installments business activities, as well as the name change from Singer 
Industry (Thailand) Co., Ltd., to Singer Service Plus Co., Ltd., (that focuses on the after sales services, repairs and maintenance 
activities together with onsite ‘at home’ repairs services). This is to enable the Company to be confident such planned new 
businesses as well as the operational systems and processes have the associated risks that are at acceptable levels together with 
appropriate effective operating controls procedures before starting their services to customers. 

As such, the Company is fully committed to further develop, on a continuing basis, the existing systems and procedures 
relating to its risks management procedures including any associated new modern tools or methodology.

Risk Factors
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ร�ยชื่อผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ณ วันที่ 21 มีน�คม 2557
Register of Shareholders as at March 21, 2014

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก www.singerthai.co.th ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี
Remark : Shareholders are able to check updated and current shareholding structure at www.singerthai.co.th before the Annual General 

Shareholders’ Meeting (AGM) takes place.

ลำ�ดับที่ 
NO.

ชื่อ – สกุล
Name

จำ�นวนหุ้น
No. of Shares

% ของจำ�นวนหุ้นท้ังหมด
% of Total Shares

1. SINGER (THAILAND) B.V. 108,000,000 40.000

2 ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PCL.

13,489,000 4.996

3 นางมยุรี  วงแก้วเจริญ
Mrs. Mayuree  Wongkaewcharoen

6,500,000 2.407

4 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด
MUANG THAI LIFE ASSURANCE CO., LTD.

5,400,000 2.000

5 นางวราณี เสรีวิวัฒนา
Mrs. Waranee  Seriviwattana

5,000,000 1.852

6 นายอนุชา  อาวีลาสกุล
Mr. Anucha  Aveelastsakul

4,018,500 1.488

7 นางวัชรี  ธรรมาภิมณฑ์
Mrs. Watchree  Tammapimon

3,879,700 1.437

8 นายศุภฤกษ์  มงคลสมัย
Mr. Suparoek Mongkolsamai

3,101,000 1.149

9 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด
Thai Nvdr Company Limited

2,632,310 0.975

10 นางอังคณา  อย่างเจริญ
Mrs. Angkana  Yangcharoaen

2,490,000 0.922

11 นายชัยยุทธ อนุวัตเมธี
Mr. Chaiyut  Anuwatmethee

2,099,999 0.778

12 นายพีรวัฒน์  ธรรมาภิมณฑ์
Mr. Peerawatn  Tammapimon

1,979,800 0.773

13 นายณภัทร ปัญจคุณาธร
Mr. Napatr  Panjakunatorn

1,800,000 0.667

14 นางศิริพรรณ  เตชะนินทร์
Mrs. Siriphan  Techanintra

1,778,800 0.659

15 นายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร
Mr. Amornwatn  Theerakritaporn

1,650,000 0.611

16 นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์
Mr. Wichaya  Mekaaphirak

1,500,100 0.556

17 นายอดิศัย  เลิศรัตนสกุลชัย
Mr. Adisai  Lertrattanasakulchai

1,450,000 0.537

18 นายมานิต สิทธิพรบุญเลิศ
Mr. Manit Sithipornboonlerts

1,400,000 0.519

19 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
H.M. King Bhumibol Adulyadej

1,383,770 0.513

ยอดรวม
Total

169,552,979  62.799 
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นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหัก

ภาษีเงินได้ สำารองตามกฏหมายและสำารองอื่นๆ ในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ กำาไรจากการดำาเนินงาน แผนการ

ลงทุนต่างๆ ในอนาคต

ตารางการจ่ายเงินผล 3 ปีย้อนหลัง มีดังนี้:- 

* ตามมติของคณะกรรมการครั้งที่ 200 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 47 ในวันที่ 25 

เมษายน 2557

หมายเหต ุ 1. บรษิทั จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ จากเดิมมลูค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นมลูค่าหุน้ละ 1 บาท เมือ่วันท่ี 10 พฤษภาคม 2547

 2. บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา

บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด

(บาท)

พ.ศ 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

เงินปันผลระหว่างกาล - - -

เงินปันผลงวดสุดท้าย* 0.45 0.30 0.20

รวมเงินปันผลจ่าย 0.45 0.30 0.20

มูลค่าหุ้นละ 1 1 1

(บาท)

พ.ศ 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

เงินปันผลระหว่างกาล - - -

เงินปันผลงวดสุดท้าย* 25.00 - -

รวมเงินปันผลจ่าย 25.00 - -

มูลค่าหุ้นละ 1,000.00 - -

* ตามมติของคณะกรรมการคร้ังที่ 7 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งท่ี 3 ในวันที่ 25 

เมษายน 2557

• นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทย่อย

เนื่องจากบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 99 ในบริษัทย่อยดังนั้นการจ่ายเงินปันผลจึงขึ้นอยู่กับความ

ต้องการของผู้ถือหุ้นใหญ่ตามความเหมาะสมภายใต้กฎหมายที่กำาหนด
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Policy of Dividend Payment

Singer Thailand PCL.,’s policy relating to dividend payments is to pay not more than 60% of the annual consolidated 

Net Profit after tax and after allocating for required legal and other reserves in any year. However, such dividend payments will 

also depend upon the current economic and business environment, the actual amount of Net Profits, after tax as well as future 

investment plans.

The history of dividend payments of Singer Thailand PCL., for the past 3 years is as follows

* In accordance with the resolution of Board of Directors Meeting No. 200, held on 28 February 2014, to be proposed to the scheduled of 

AGM No. 47th to be held on April 25, 2014.

Note : 1. The Company registered the change on the par value per ordinary share from Baht 10.00 per share to be Baht 1.00 

per share on 10 May 2004

 2. Singer Thailand PCL., has paid dividend from 1984 onwards

The history of dividend payments of Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd., for the past 3 years is as follows

(BAHT)

Full Year 2013 Full Year 2012 Full Year 2011

Interim Dividend Payment - - -

Final Dividend Payment* 0.45 0.30 0.20

Total Dividend Paid 0.45 0.30 0.20

Par Value/Share 1 1 1

(BAHT)

Full Year 2013 Full Year 2012 Full Year 2011

Interim Dividend Payment - - -

Final Dividend Payment* 25.00 - -

Total Dividend Paid 25.00 - -

Par Value/Share 1,000.00 - -

* In accordance with the resolution of Board of Directors Meeting No.7th, held on 28 February 2014, to be proposed to the scheduled of 

AGM No.3rd to be held on April 25, 2014.

Policy for Dividend Payments of Subsidiary Companies

Since Singer Thailand PCL., holds more than 99% in the Subsidiary Companies, therefore dividend payments will depend 

upon the requirements of the majority Shareholder as considered appropriate and within the legal requirements.
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โครงสร้�งก�รจัดก�ร

คณะกรรมก�รบริษัท
การจัดการ : โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และคณะฝ่ายจัดการ

โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีข้อยกเว้นและเงื่อนไขใดๆ

ก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีกำาหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำาทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจำาเป็น บริษัทมีการกำาหนด

วาระการประชุมทีช่ดัเจน โดยเลขานกุารบรษิทัเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบจะจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุให้คณะกรรมการ

ล่วงหน้า กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2556 ที่ผ่านมาคณะกรรมการ

บริษัทมีการประชุมทั้งสิ้นจำานวน 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำาหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 4 ครั้ง และครั้งพิเศษ 1 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการ

จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระให้กับกรรมการบริษัทแต่ละท่านล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ 

อย่างเพียงพอ และบริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2556 จำานวน 1 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2556 ของกรรมการ

แต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

ก�รเข้�ร่วมประชุมของคณะกรรมก�รบริษัทในปี 2556

ร�ยชื่อกรรมก�ร ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

ก�รประชุม (ครั้ง) / ปี

ส�มัญประจำ�ปี 
ผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 46 

คณะ
กรรมก�ร

บริษัท

คณะ
กรรมก�ร
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมก�ร
สรรห�และ

พิจ�รณ�ค่�
ตอบแทน

1. พลเรือเอก ม.ล. อัศนี  ปราโมช เม.ย. 55 - เม.ย. 58 1/1 4/5 - -

2. นายอุดม  ชาติยานนท์ ** เม.ย. 56 - เม.ย. 59 1/1 2/3 2/2 2/2

3. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง เม.ย. 56 - เม.ย. 59 1/1 5/5 4/4 2/2

4. นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน์ * เม.ย. 56 - เม.ย. 59 1/1 3/5 - -

5. นายพิพิธ  พิชัยศรทัต เม.ย. 57 - เม.ย. 40(ก) 1/1 5/5 4/4 -

6. นายกาวิน จอห์น วอล์คเกอร์ * เม.ย. 57 - เม.ย. 40(ก) -/1 1/5 - 2/2

7. นายบุญยง  ตันสกุล เม.ย. 55 - เม.ย. 58 1/1 5/5 - -

8. นายไพฑูรย์  ศุกร์คณาภรณ์ เม.ย. 57 - เม.ย. 40(ก) 1/1 5/5 - -

9. นายลักษณะน้อย  พึ่งรัศมี*** เม.ย. 56 - เม.ย. 59 - - - -

หมายเหตุ * กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีถิ่นพำานักอยู่ที่ต่างประเทศ

 ** กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินและ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2556

 *** กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินและ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 

 (ก) กรรมการผูท้ีจ่ะพ้นจากตำาแหน่งตามวาระในเดอืน เม.ย. 57 จะมกีารเสนอชือ่เพือ่ถกูเลอืกให้กลบัเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการตามวาระใหม่อกีครัง้หนึง่  

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ณ วันที่ 25 เม.ย. 2557 นี้ 
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Board of Directors of the Company
Oversight and Management:  The structure and composition of the Company Directors consist of the Board of Directors, 

the Audit Committee, the Nomination and remuneration Committee, and the Executive/Management Group.

The required qualifications for Independent Directors and Members of the Audit Committee are in full accordance with 

those specified by the SEC and SET, without any exceptions or conditions whatsoever.

Board of Directors Meetings
The Company’s Board of Directors has determined that, normally, there will be Board meetings once every Quarter, as 

well as any required special Board Meetings as necessary and required. Agenda items to be considered are to be clearly stated 

and informed by the Company Secretary, who is also responsible for arranging and sending out to the Board Members, in 

advance, the notifications of the Board Meetings, together with any relevant supporting documents. All Directors are allowed to 

independently express their opinions without being under the influence of anyone or any group. 

During 2013, there was a total of 5 Board Meetings, consisting of 4 scheduled ordinary Board Meeting and 1 special 

Board Meeting; whereby prior to every meeting details of the agenda items to be considered together with all relevant documents 

and information for each agenda item were sent out to allow each Director sufficient time to study and review them in advance. 

The Company also held 1 Annual General Shareholders Meeting during 2013.

The attendance record for Board and Annual General Shareholders Meeting during 2013 by all Directors is as follows: 

Attendance record for Directors in Board and Annual General Shareholders meetings during 2013

Management Structure

Directors names Term of Office

No of meeting attended/Total Number of meetings

AGM. No 46 
Board of 
Directors 
Meetings

Audit 
Committee 
Meetings

Nomination & 
Remuneration 
Committee 
Meetings

1. Admiral M.L. Usni Pramoj Apr. 12 - Apr 15 1/1 4/5 - -

2. Mr. Udom Chatiyanonda ** Apr 13 - Apr 16 1/1 2/3 2/2 2/2

3. Mr. Christopher John King Apr 13 - Apr 16 1/1 5/5 4/4 2/2

4. Mr. Tobias Josef Brown * Apr 13 - Apr 16 1/1 3/5 - -

5. Mr. Bibit  Bijaisoradat  Apr 14 - Apr 17 (a) 1/1 5/5 4/4 -

6. Mr. Gavin John Walker * Apr 14 - Apr 17 (a) -/1 1/5 - 2/2

7.  Mr.Boonyong Tansakul Apr. 12 -  Apr 15 1/1 5/5 - -

8.  Mr. Paitoon Sukhanaphorn Apr 14 - Apr 17 (a) 1/1 5/5 - -

9. Mr. Lucksananoi  Punkrasamee *** Apr 13 - Apr 16 - - - -

Remarks : * Director, representing the majority Shareholder and is an overseas resident 

 ** Audit Committee Member with the knowledge and experience to review the accuracy and creditability of the financial 

statements, passed away on 31 July  2013.

 *** Audit Committee Member with the knowledge and experience to review the accuracy and creditability of the financial 

statements, appointed on 8 November 2013

 (a)  Directors due to retire by rotation in April 2014, and to be nominated for re appointment  for another term At the AGM to 

be held on 25 April, 2014 
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ผู้บริห�ร

ฝ่�ยจัดก�ร บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)

นายบุญยง ตันสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์ ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายคณิศร นุชนาฏ ผู้อำานวยการฝ่ายขาย

นายสมพร กิจทวีสินพูน ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด

ฝ่�ยจัดก�ร บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด 

นายสยาม อุฬารวงศ์ กรรมการผู้จัดการ

เลข�นุก�รบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัได้มีการแต่งตัง้ นางสาวจนัทรจริา ก้องท้องสมทุร์ เป็นเลขานกุารบรษิทั ซึง่เป็นผูท้ีม่คีณุวฒุ ิและประสบการณ์ทีเ่หมาะสม 

เป็นผู้รับผิดชอบและทำาหน้าที่เลขานุการบริษัทโดยมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ

ให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลย่ิงขึ้น บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของ

การกำากับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 2, หลักสูตรพื้นฐาน

สำาหรับผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 22 และหลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทจดทะเบียน จัดโดยสมาคมบริษัท

จดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�รของบริษัท สำ�หรับปี 2556

ค่�ตอบแทนกรรมก�ร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทนของกรรมการบรษัิท ได้กำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรมเดียวกัน การพจิารณาได้เปรียบเทียบจากค่าตอบแทนกรรมการของ

บริษัทต่างๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลประกอบจาก “ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ประจำาปี 

2555 ” ซึ่งจัดทำาโดย “ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่

ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 

ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่กำาหนดโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ค่าตอบแทนดังกล่าว

เชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัท และผลการดำาเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน 

จำานวนค่าตอบแทนในปี 2556 : บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่�ตอบแทนกรรมก�ร : ที่เป็นตัวเงิน

ชื่อ – สกุล
บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย บ.ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด

รวม
ตำ�แหน่ง ค่�ตอบแทน

(บ�ท) ตำ�แหน่ง ค่�ตอบแทน
(บ�ท)

พลเรือเอกหม่อมหลวง อัศนี  ปราโมช ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ

430,000 ประธานกรรมการ 80,000 510,000 

นายอุดม  ชาติยานนท์ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

161,300

268,700

-

กรรมการ 50,000 480,000 

นายคริสโตฟอร์ จอห์น คิง ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

-
129,000
268,700

กรรมการ 50,000 447,700

โครงสร้�งก�รจัดก�ร



59รายงานประจำาปี 2556 Annual Report 2013

Directors Name
Singer Thailand PCL. Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd.

Total 
remunerationPosition Remuneration

(Baht) Position Remuneration
(Baht)

Admiral M.L. Usni Pramoj Chairman of the Board of 
Directors 
Independent Director

430,000 Chairman of the 
Board of Directors

80,000 510,000 

Management Group

Singer Thailand PCL.

Mr. Boonyong Tansakul Chief Executive Officer

Mr. Paitoon Sukhanaphorn Controller & Finance Director 

Mr. Kanisorn Nutchanart  Sales Director

Mr. Somporn Kitthaveesinpoon Marketing Director

Singer Leasing (Thailand)  Co., Ltd. 

Mr. Siam Uralwong Managing Director

Company Secretary 
The Board of Directors has appointed Ms. Chanthornjira Kongtongsmut, who has the relevant qualifications and 

experiences, as the Company Secretary, responsible for ensuring that the Company acts in compliance to the relevant required 

laws and regulations applicable for the Company as well as in accordance with the established policies and guidelines relating to 

good corporate governance, in order to achieve an more efficient management of the Company. The Company fully recognises 

the importance of good corporate governance practices; whereby the Company Secretary has attended the Corporate Secretary 

Development Programme - Class 2, Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) - Class 22 and Fundamentals of Law for 

Corporate Secretaries, held by the Thai Listed Companies Association and supported by The Stock Exchange of Thailand (SET)

Board Directors and Management Remuneration - 2013 

Board Directors Remuneration :  The Nomination and Remuneration Committee has determined the  proposed remuneration 

for Board Directors of the Company in a clear and transparent manner, which are at the same levels as those within the same 

industry sectors and comparable to the remuneration given to Board Directors by other SET - listed companies, based on the 

information given in the “Annual Survey of Director’s remuneration and Management compensation for listed companies for 2012” 

(undertaken by the Department of Corporate Governance Development for Capital Markets, SET). This proposed remuneration 

has been submitted to the Board of Directors for consideration and proposal for approval to Shareholders Meeting. Directors 

who are appointed as members of the Audit Committee will be granted additional remuneration commensurate to their additional 

duties and responsibilities accordingly.

Management Group Compensation : Compensation of members of the management group are in line with criteria  and 

policies as approved by the majority Shareholders of the Company, as well as are related to the performance outputs of each 

member of the Management group.

Details of the remuneration and compensation given by the Company to Board Directors and the Management 

group in 2013 :

1. Monetary Remuneration for Board Directors

Management Structure
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2. ค่�ตอบแทนกรรมก�ร : ในรูปแบบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร : ที่เป็นตัวเงิน

4. ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร : ในรูปแบบอื่นๆ

ร�ยก�ร
พ.ศ. 2556

จำ�นวนร�ย บ�ท

โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินรางวัล 5 28,634,540.-

ร�ยก�ร
พ.ศ. 2556

จำ�นวนร�ย บ�ท

โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 5 1,030,442.-

บุคล�กร
บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 4,288 คน โดยเป็นพนักงานของบริษัทย่อย 359 คน ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำานวน

ทั้งสิ้น 842.7 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในบริษัทย่อยจำานวน 65.3 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงิน

ช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินส่งเสริมการขายและเก็บเงิน เงินรางวัล เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบ

กองทุนเงินสะสม 

จำ�นวนพนักง�นและผลตอบแทน

ประจำ�ปี 2556
บริษัท 

ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด 
(มห�ชน)

บริษัทย่อย 
บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง 
(ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัทย่อย
บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส 

จำ�กัด

พนักงานปฏิบัติการภาคสนาม/บริการภาคสนาม (คน) 3,677 83 173

พนักงานในสำานักงานกลาง (คน) 238 55 44

ผู้บริหาร (คน) 14 4 -

ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 777.4 32.4 32.9 

หมายเหตุ การเปิดเผยค่าตอบแทนของผูบ้รหิารเป็นค่าตอบแทนรวม และจำานวนผูบ้รหิารทีเ่ปิดเผยค่าตอบแทน เป็นไปตามนยิามทีป่ระกาศกำาหนด และมคีวามสอดคล้อง

กับจำานวนผู้บริหารที่เปิดเผยตาม Organization Chart ของบริษัท

หมายเหตุ  ผู้บริหารที่เป็นกรรมการบริษัท จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนกรรมการ

ชื่อ – สกุล
บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย บ.ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด

รวม
ตำ�แหน่ง ค่�ตอบแทน

(บ�ท) ตำ�แหน่ง ค่�ตอบแทน
(บ�ท)

นายพิพิธ  พิชัยศรทัต กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

129,000
268,700

 -

กรรมการ 50,000 447,700 

รวมทั้งหมด 1,655,400 รวมทั้งหมด 230,000 1,885,400 

โครงสร้�งก�รจัดก�ร
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Compensation
FY/2013

Persons Baht 

Monthly salaries, bonus and incentives 5 28,634,540.-

Compensation and benefits
FY/2013

Persons Baht 

Contribution to their provident fund 5 1,030,442.-

Remarks : The disclosure of the total compensation paid to the total number of senior members of the Management group are in line with 

the those positions and titles as disclosed in the Company’s organisation chart and as required

Remarks:  Members of the Management group, who are Board Directors do not receive any remuneration as a Director

2. Other types of remuneration or benefits for Board Directors:  None 

3. Total monetary compensation for the Management Group:

Directors Name
Singer Thailand PCL. Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd.

Total 
remunerationPosition Remuneration

(Baht) Position Remuneration
(Baht)

Mr. Udom Chatiyanonda Audit Committee 
Chairman,
Member of the 
Nomination& 
Remuneration Committee,
Independent Director

161,300

-

268,700

Director 50,000 480,000 

Mr. Christopher John King Nomination & 
Remuneration Committee 
Chairman, 
Member of the Audit 
Committee
Independent Director

-

129,000

268,700

Director 50,000 447,700

Mr. Bibit  Bijaisoradat Member of the Audit 
Committee
Independent Director
Member of the 
Nomination & 
Remuneration Committee

129,000

268,700
 -

Director 50,000 447,700 

Total 1,655,400 Total 230,000 1,885,400 

4. Other types of compensation or benefits for members of the Management group:

Staff & Employees
In 2013, the Company has a total of 4,288 employees, of which 359 are staff of the Subsidiary Company; whereby the 

total amount of staff compensation paid by the Company to the employees totaled Baht 842.7 million, of which Baht 65.3 million 

was paid to employees working in the Subsidiary Company.  This total amount of compensation included monthly salaries, 

overtime payments, costs of living allowances, bonus and incentive payments, as well as social security contributions, employee 

provident fund contributions.

Management Structure
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ก�รบริห�รจัดก�รด้�นบุคล�กรแบ่งได้เป็น 2 ด้�น หลักๆ ดังต่อไปนี้

1.  ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ ( Human Resource Management: HRM)

1. การออกแบบและกำาหนดหน้าทีก่ารทำางาน (Job Designing & Job Description) จดัทำาโครงการทบทวนและออกแบบใบกำาหนดหน้าที่

การทำางานทุกฝ่ายงาน

2. การวางแผนอัตรากำาลังพนักงาน ( Personnel Planning ) จัดให้มีการทบทวนและสำารวจจำานวนพนักงานเพื่อให้ถูกต้องกับระบบข้อมูล

พนักงานในฐานทะเบียนประวัติ ระบบ HRMS เพื่อนำาข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการในการวางแผนจัดทำาอัตรากำาลังพนักงาน

3. การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ( Recruiting & Selecting ) ใช้ช่องทางผ่านการหาพนักงานขายโดยตัวแทนขาย ผู้จัดการหน่วย หรือ

ผู้จัดการสาขา โดยบริษัทได้เพิ่มช่องทางในการสรรหาโดยส่ือประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เนต หนังสือสมัครงานส่วนกลางและท้องถิ่น 

เข้าร่วมกับกรมจัดหางานเพื่อคัดรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ออกบูธงานตลาดนัดแรงงาน การจ้างงาน การบรรจุพนักงาน และระบบข้อมูล

ทะเบียนประวัติพนักงาน (Hiring & Employee History ) บริษัทฯ ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบุคคลที่เข้ามาสมัครงานใน

ตำาแหน่งต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำาหนดแต่ละตำาแหน่งงาน รวมถึงการตรวจสอบประวัติทางการเงินก่อนเข้างาน และดำาเนินการ

จ้างงานให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทโดยให้สอดคล้องกับข้อบังคับการทำางานและพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานไทย

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) บริษัทได้จัดทำาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกฝ่ายงาน โดย

ยึดหลักการประเมินแบบ Performance Management : PM เพื่อให้พนักงานและหัวหน้างานมีส่วนร่วมในการประเมิน มีการติดตาม

ให้คำาแนะนำาระหว่างการทำางาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ะคนที่ตั้งไว้

5. ระบบบริหารค่าตอบแทน ( Compensation Management ) บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนหลายรปูแบบเช่น เงินเดือน โบนสั ค่าล่วงเวลา 

เงินประจำาตำาแหน่ง ค่าคอมมิสชั่น เงินส่งเสริมการขาย ตลอดจนสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ  ซึ่งพนักงานแต่ละตำาแหน่งจะได้รับ

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบทบาทภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายงาน มีการทบทวนเรื่องการจ่ายสวัสดิการกลุ่มพนักงานขาย โดยนำาผล

งานการขาย การเก็บเงิน เข้ามาเป็นข้อมูลในการจัดกลุ่มพนักงาน เพื่อจัดสวัสดิการให้เหมาะสมแต่ละกลุ่ม

6. การลาออก และการเลิกจ้าง บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อบังคับการทำางานซึ่งสอดคล้องตามที่กฏหมายแรงงานกำาหนดไว้ และมีแนวทางใน

การบริหารจัดการโดยยึดหลักยุติธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

7. สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ (Welfare & Other Benefits) บริษัทมีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานโดยจัดทำาและมอบของ

ที่ระลึกกรณีทำางานกับบริษัทมาเป็นเวลานานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจในการทำางานและแสดงการขอบคุณจากบริษัท

ที่ได้อุทิศแรงกายแรงใจ ทุ่มเทความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานกับบริษัทด้วยดีตลอดมา บริษัทได้จัดเงินช่วยเหลือด้านค่ารักษา

พยาบาลครอบครวัให้กบัพนกังาน เงนิช่วยเหลอืกศุลสงเคราะห์กรณบีดิา หรอืมารดาเสยีชวีติ อกีทัง้ยงัคงจดัสวสัดกิารพืน้ฐานต่างๆ เช่น 

ประกันสงัคม กองทนุเงินทดแทน ประกนัอบุตัเิหต ุเครือ่งแบบพนกังาน จดัรถรบัส่งกรณทีีท่ำางานอยู่ไกลจากถิน่ทีพ่กัอาศยั (คลงัสนิค้า) 

จดัให้มสิีนค้าราคาพิเศษสำาหรบัพนกังาน โครงการผ่อนชำาระสนิค้าราคาพเิศษสำาหรบัพนกังาน มกีารจดัต้ังกองทุนสำารองเล้ียงชพีพนกังาน

ซงิเกอร์ มกีารจดัตัง้สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานเพือ่เป็นช่องทางในการออมเงิน และเป็นแหล่งกู้ยมือตัราดอกเบีย้ตำา่สำาหรบัสมาชกิ เพือ่

บรรเทาความเดือดร้อน และความจำาเป็นเร่งด่วนแก่พนักงาน 

9. จัดทำาโครงการสร้างขวัญและกำาลังใจในการทำางานให้พนักงาน โดยให้มีการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำาปี (Singer Perfectionist 

Award) และมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกฝ่ายงาน

2.  ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ ( Human Resource Development: HRD)

สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ

1. ด้านการฝึกอบรม (Training) 

2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา (Education)

3. ด้านการพัฒนา (Development) 

• ก�รฝึกอบรม (Training) มีการกำาหนดไว้เป็น 2 แนวทาง คือ การฝึกอบรมภายในองค์กร (Internal Training) และ การฝึกอบรม

ภายนอกองค์กร (Public Training) โดยบริษัทได้มุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมพนักงานในส่วนของภาคสนามเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากพนักงานภาค

สนามทุกระดับโดยเฉพาะพนักงานขาย ซึ่งมีส่วนสำาคัญมากในการสร้างยอดขายสร้างรายได้ให้กับบริษัท จึงมีการจัดอบรมภายในทุกระดับอย่างต่อ

เนื่อง มีการจัดทำาโครงการมุ่งเน้นการต่อต้านการทุจริต โดยชี้แจงให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึงและให้ตระหนักถึงโทษของการทุจริตในหน้าที่ด้วย 

อีกทั้งยังเพิ่มเติมหลักสูตรที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพนักงานทุกระดับ ส่วนพนักงานในฝ่ายงานสนับสนุนต่างๆ ก็จัดให้มีการอบรมกับ

โครงสร้�งก�รจัดก�ร
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Number of Employees and Total Compensation paid (by Company) in 2013

FY/2013 Parent Company :
Singer Thailand PCL.

Subsidiary Company:
Singer Leasing 

(Thailand) Co., Ltd.

Subsidiary Company 
 Singer Service Plus  

Co., Ltd.

Field or Area Employees (sales & service) (persons) 3,677 83 173

Central/HO staff (persons) 238 55 44

Managers (persons) 14 4 -

Total Compensation (Baht Million) 777.4 32.4 32.9 

The Human Resource Management group - consists of 2 Sections:

1. Human Resource Management (HRM), responsible for:

1) Job Designing & Job Descriptions for all business units

2) Personnel Planning : Review and assess the total number of staff in each business units, so that they are accurate and 

as per the number of employees register and records of the HRM Systems, so that these numbers can be reported to 

and be used for manpower planning by the Management group  

3) Recruiting & Selecting: Recruitment of new sales representative is done by the business unit or branch outlet Managers 

using the existing net work of representatives. The Company has also established channels or medium for staff 

recruitment, namely:  the internet, central and local job applications, joint recruitment activities with the Department 

of Employment, job application booths at various job fairs or recruitment events. The Company has established the 

criteria to be used in the hiring of new staff, together with guidelines for evaluating job applications and required review 

of the employment history of the applicants, whereby the employment of new staff must conform to the Company’s 

regulations as well as the Labour Protection Act of Thailand.

4) Performance Appraisal:  The Company has established procedures for staff performance appraisal within all business 

units, which is based on the principles of Performance Management (PM) system, which enables both the manager 

and the staff to jointly participate in this appraisal process together with regular monitoring and giving points during 

the performance of the job so that it is in line with the agreed established individual performance goals and targets.      

5) Compensation Management: The Company gives compensations in many forms, such as monthly salaries, payments 

for overtime, bonus and incentives, extra payment for selected positions,  sales commissions and incentives, including 

staff welfare and benefits, and various assistance schemes.  Thus, each employee will receive differing types and 

levels of compensation, depending upon the assigned role and responsibilities within the various business units of the 

organisation. A regular review is also made relating to the benefits given to the sale representatives, with achieved 

sales and collections being key factors in deciding the grouping of these sales staff as well as the total benefits package 

to be given to each respective group.

6) Resignations and terminations of employment: The Company full complies with the applicable Labour Laws, and acts 

in an equitable manner, with moral ethics and integrity in all such situations.

7) Welfare & Other Benefits: The Company has a policy to honor and celebrate years of service to the Company by its 

employees; whereby special recognition and awards are given for those completing 5 year service or more in order 

to motivate, build staff morale, as thank and reward such employees for their years of loyalty, devotion as well as 

excellent and capable services to the Company. The Company also provides financial assistance relating to the medical 

or hospital costs for the employees’ immediate family members, as well as in the event of the death of the parents. The 

Company also provides for the basic social welfare benefits and payments of its employees, such as social security 

contribution, employment compensation fund, accident insurance coverage, staff uniforms, transportation for those 

Management Structure
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สถาบันภายนอก โดยมุ่งเน้นการสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานเพ่ือนำาความรู้มาปรับใช้ในการทำางาน เพ่ือสร้างประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการทำางานให้เพิ่มขึ้น 

• ก�รส่งเสริมก�รศึกษ� (Education) บริษัทได้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานในตำาแหน่งงานต่างๆ เช่น 

ผู้จัดการภาค ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการหน่วย พนักงานตรวจสอบบัญชี การสร้างบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างง่าย เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับรัก

การออมทรัพย์ เป็นต้น อีกทั้งยังสร้างเครื่องมือในการศึกษาเพื่มเติม เช่น VCD ความรู้เกี่ยวกับทักษะการขาย VCD แนวทางในการบริหารจัดการ

และดูแลร้านสาขาให้เป็นมาตรฐาน สื่อการเรียนรู้อื่นๆ เช่น คู่มือประกอบการบรรยาย ความรู้เรื่องตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทจำาหน่าย 

• ก�รพัฒน� (Development) จัดทำา Mini Training Center เพือ่ใช้สอนหลกัสูตรการบรหิารงานร้านสาขา และ โครงการปรบัปรงุกระบวนการ

ทำางานทางด้าน IT ในการบริหารจัดการของกลุ่มผู้จัดการสาขา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษางานให้ครอบคลุมทุกด้าน มีโครงการเตรียมความพร้อม

ก่อนเป็นผู้จัดการสาขา โดยการคัดเลือกพนักงานที่ผลงานดี ประพฤติดี คุณวุฒิเหมาะสม เพ่ือเตรียมตัวเข้ารับการเรียนรู้เพ่ือเป็นผู้จัดการสาขาที่

ดีในอนาคต มีการจัดเตรียมบุคลากรทางด้านงานฝึกอบรมให้เพียงพอ จัดเครื่องมือเครื่องใช้ให้สะดวกและทันสมัย มีโครงการ Train the trainer 

เพ่ือสร้างวิทยากรภายในไว้รองรบักบัการขยายตวัและการเพิม่ขึน้ของจำานวนพนกังานขายตามเป้าหมายทีบ่รษิทัวางไว้ มกีารปรบัโครงสร้างการทำางาน

ภายในฝ่ายงานฝึกอบรมใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติจริง รวมถึงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติพัฒนาฝีมือแรงงานของกรม

แรงงานด้วย อีกทั้งได้ติดต่อกับสถาบันหรือที่ปรึกษาจากภายนอกองค์กร เพื่อช่วยพัฒนาระบบการฝึกอบรมและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงสร้�งก�รจัดก�ร
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living far away (from the warehouses/distribution centers), sales of the Company’s products at special staff prices, 

and special staff installment purchase plans. Further, a special Singer staff provident fund has been established for 

joint contributions, together with a staff savings union as a source for the staff to regular save part of their income or 

borrow fund at special low rates of interest to help meet any urgent or immediate cash needs. 

8) Singer Perfectionist Award programme: Establishment of this programmes that is aimed at motivating and reward achievement 

of work excellence, as well as building staff morale in their work activities; whereby every year an outstanding employee 

is selected, from representatives from all business units,  for the achievement of excellence at work.

2. Human Resources Development 

This can be divided into 3 elements:

1. Training

2. Education

3. Development

• Training

2 core components have been establish in regard to the staff training activities: Internal Training and Public Training. The 

Company primarily focuses on training of the field staff group - at all levels - so as to prepare them to be able to work effectively 

in the field, since all filed staff (and especially sales staff) are vital for the achievement of sales revenues of the Company; thus 

continuous training of the field staff - at all levels - is necessary. An specific anti-fraud programme has also been established, 

through educating and informing all staff - at all levels - on this serious issue to make them fully aware of the potential legal 

penalties to be imposed for any fraudulent acts on their carry out their duties, together with giving emphasis to training courses 

that will build up and motivate moral ethics and integrity in all aspect of their work. Further, various training course have been 

developed and are held for the support staff group, with a focus of skills, knowledge and capabilities development, so that they 

can make use of these learning points in their work activities that will enable them to work more effectively and efficiently.

• Education

The Company also encourage and supports self learning and development activities; whereby handbooks and guidelines 

on work operations and procedures, for various key jobs and positions have been create; such as for: Area Manager, Branch Outlet 

Manager; Department Manager; Auditing Staff; and for Accounting Staff, relating to creating simple income and expenses records 

activities that will encourage staff at all levels to save on a regular basis. Additionally, other self learning tools, such as VCD, are made 

available on several business related activities; such as selling skills, guidelines on managing and taking care of branch outlets; as 

well as various learning materials on sales presentation skills and product information of those products distributed by the Company.

• Development  

Establishment of a mini training center, where course on the management of branch outlets as well as on improving the use 

IT systems in the management of branch outlets  courses are given. These courses are effective guidelines for the management of 

branch outlets, which are attended by those designate to become branch managers before taking up their responsibilities. Attendees 

are selected from those with good behaviour records, good work and performance history, as well as appropriate qualifications 

and readiness to become branch outlet managers in the future, in order to prepare them for their new roles. Training center is 

adequately staff and equipped with modern training tools. There is also a ‘train the trainer’ programme, in order to build up the 

number of qualified trainers to effectively support the planned future business expansion of the Company and associated required 

for more sales representatives. Additionally, the internal organisation structure for the staff training unit has been revamped to 

reflect the actual business operations structure, as well as to conform to the Labour Department’s Labour Skills Development Act. 

Experienced outside advisors and experts have also been contacted to assist to further develop the training courses and syllabus 

so that they are more effective and adequate for the future requirements of the Company. 

Management Structure
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นโยบ�ยก�รกำ�กับกิจก�ร

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นกลไกลสำาคัญในการเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ และผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน และยังเป็นปัจจัยสำาคัญปัจจัยหนึ่งที่จะทำาให้บริษัทบรรลุถึง

เป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนต่อไปในระยะยาว 

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจสำาหรับ กรรมการ ผู้บริหารและ

พนักงานของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ได้รับทราบจรรยาบรรณและนโยบายกำากับดูแลกิจการ เพื่อเป็นการ

แสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการยดึถอืปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั นอกจากน้ีบรษิทัยังมกีารเผยแพร่และสือ่สารให้ทุกคนในองค์กร ผ่านการปฐมนเิทศ

พนักงานใหม่ วารสารภายในบริษัท การประชุมผู้บริหารพบพนักงานประจำาเดือน แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเว็บไซต์และการจัดกิจกรรมของ

บริษัท เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั่วองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

สำาหรับ ในปี 2556 - 2557 นี้บริษัทอยู่ในระหว่างร่างนโยบายฉบับปรับปรุง ที่จะทบทวนและปรับปรุงหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้

เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำาเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง และนำาเสนอ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุงในปี 2557 นี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และเมื่อคณะกรรมการอนุมัติเรียบร้อย

แล้ว ทางบริษัทจะดำาเนินการเผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซด์ของบริษัทต่อไป

ทัง้นีบ้รษิทัมนีโยบายทีจ่ะทบทวนและปรบัปรงุนโยบายดงักล่าวอยูเ่สมอ เพือ่ให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบนัทนักบัการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย 

หรือกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมก�รชุดย่อย
โครงสร้�งกรรมก�รบริษัท

โครงสร้งกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

คณะผู้บริหาร

โดยคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท

กรรมการบรษิทัต้องปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ด้วยความซ่ือสตัย์ 

สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์บริษัท 

กรรมการต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยสมำา่เสมอ (Accountability to Shareholders) ดำาเนนิงานโดยรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้น 

มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส

การดำาเนินกิจการของบริษัท จะได้รับการชี้แนะแนวทางการดำาเนินธุรกิจจากบริษัท SINGER (THAILAND) B.V. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ มีการควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย โดยกำาหนดให้กรรมการที่ระบุไว้ตามหนังสือรับรอง

ของบรษิทัคอื นายกาวนิ จอห์น วอล์คเกอร์ นายบญุยง ตนัสกลุ และนายไพฑรูย์ ศกุร์คณาภรณ์ สองในสามคนนีล้งลายมอืชือ่ร่วมกนัและประทบัตรา

สำาคญัของบริษทั เป็นผูม้อีำานาจลงนามผกูพันบรษิทัและมีอำานาจกระทำากจิการทัง้หลายทัง้ปวงแทนในนามบรษิทัรวมทัง้การฟ้องร้อง และต่อสูค้ด ีและ

การใช้สิทธิทางศาลด้วยประการอื่นใด ตลอดจนกระทำานิติกรรม ตราสารและเอกสาร คณะกรรมการมีอำานาจพิจารณากำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร และการจัดการ คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายอำานาจการบริหาร 

และการจัดการลงไปยังฝ่ายจัดการ และผู้บริหารลดหลั่นกันลงไป

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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Report on Good Corporate Governance

Policies on Good Corporate Governance 

Singer Thailand PCL. recognises the importance of good corporate governance as an effective tool in linking the relationship 
between the interests and benefits of all Stakeholders groups on a sustainable basis, as well as one of the key factors in enabling 
the Company to achieve its established business objectives, and to grow and develop on a sustainable basis for the longer term. 

The Board of Directors has established the principles and policies on good corporate governance of the Company for 
use by Directors, Management and employee alike, as an working guideline in operating the business of the Company; whereby 
Directors, Management and all employees are made aware of the principles of good business ethics together with these policies 
on good corporate governance, so as to demonstrate a joint intent to strictly adhere to these principles and policies. 

Additionally, the Company had informed and communicated these key policies and principles to everyone within the 
organisation via various channels of communications, such as the staff orientation programme, internal company newsletters, 
monthly staff-Management meetings, and internal PR notices, as well as via the Company’s website and through various Company 
activities. This is in order to heighten the awareness of and facilitate full participation by everyone within the organisation on a 
continuing basis.

During 2013 - 2014, the Company is in the process of redrafting a more up-to-date guideline on these policies, through 
a comprehensive review and updates of its existing policies and principles on good corporate governance, so that they are more 
appropriate to the current changing business operating situation and environment or the current relevant laws and regulations; 
whereby the abovementioned updated 2014 edition of the guideline will be proposed to the Board of Directors for consideration 
and adoption, after which it will be distributed internally and on the Company’s website accordingly. Furthermore, the Company 
has a policy to regularly review and update such guidelines, so that they are always current and appropriate to the ever-changing 
relevant laws and regulations.

Board Committees 
Structure of the Company’s Board 

The structure of the Company’s Board consists of: the Board of Directors, the Audit Committee, the Nomination and 
Remuneration Committee, and the Management Committee; whereby the scope of duties and responsibilities of these various 
Committees are as follows:

Scope of Duties and Responsibilities of the Board of Directors 
• The Board of Directors of the Company is required to carry out its duties and responsibilities in full accordance with 

all the relevant applicable laws and regulations, as well as with the objectives and the Articles of Association of the 
Company, and the resolutions of the Shareholders Meetings in an honest, lawful manner and with all due care in 
protecting and ensuring that full benefits are achieved for the Company.

• The Board of Directors must always act with full accountability to the Shareholders of the Company, undertaking activities 
that will protect the benefits of its Shareholders with full and transparent disclosures of information to its investors.

• The company receives various suggestions on the business operations of the Company on a regular basis from 
SINGER (THAILAND) B.V., the majority Shareholder group. Further, the Board of Directors oversees and ensures 
that Management fully conforms to the established policies.

• The Company’s Ministry of Commerce Affidavit indicate that any two of the three authorised Directors of the Company, 
namely: Mr. Gavin John Walker, Mr. Boonyong Tansakul, and Mr. Paitoon Sukhanaphorn, signing together and affixing 
the Company seal, can legally commit the Company in regards to various operational activities of the Company, any 
legal actions or disputes, as well as in the execution of any legal agreements and financial instruments or other types 
of documents. However, the Board of Directors can also review and consider making any changes to the name of 
the authorised Directors of the Company as appropriate, in order to achieve maximum management and operational 
efficiency, as well as can assign management authority to the next level of the Management group as appropriate. 

Subcommittees 
The Board of Directors has established various subcommittees to assist in overseeing the operations of the Company, as follows:
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คณะอนุกรรมก�ร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

• คณะกรรมก�รตรวจสอบ : ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่199 เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2556 ได้มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้าน

บัญชีและการเงิน และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ได้ตามคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นตามมาตรฐานสากลรวมทั้งสอบทาน ให้มีระบบ

การควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบรหิารความเสีย่งทีร่ดักมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมปีระสิทธภิาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิติั

หน้าที่ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยปฏิบัติ ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมี

การปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

เพ่ือขอความเหน็จากผูส้อบบญัชีในเรือ่งต่างๆ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัมทีีป่รกึษาภายนอกทางด้านกฏหมายทีเ่ป็นอสิระโดย บรษิทัเป็น

ผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสมำ่าเสมอ ในปี 2556 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดย

มีขอบเขตและอำานาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดขอบเขต กฎบัตร และอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 172 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมได้กำาหนดขอบเขต

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย 

เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏบิตังิานของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดัง

กล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฏหมาย และข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำารายการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบด้วยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

• คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน : ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่182 เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2553 อนมุตัิให้รวมคณะ

กรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ทัง้นีเ้พราะคณะกรรมการท้ัง 2 ชดุ มีหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีส่มัพนัธ์กนั พร้อมกบัลดความซำา้ซ้อนในการปฏบิตัหิน้าที่ให้มปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้เป็นไป

ตามแนวปฏิบตัขิองการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ีโดยมปีระธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีม่คีวามเป็นอสิระ ซึง่

คิดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 2 ท่าน และเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ในปี 2556 มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัท โดยมีขอบเขตและอำานาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดขอบเขต และอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่183 เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน 2553 ซึง่มคีณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชมุ 

ได้กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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Audit Committee: 
The resolution of the Board of Directors Meeting No.199 (held on 8 November 2013) assigned the Audit Committee, 

consisting 3 Independent Directors with Mr. Lucksananoi Punkrasamee acting as the new Chairman of the Audit Committee 
and as the Audit Committee Member possessing the knowledge, experience and expertise in regards to finance and accounting, 
as required by the SET and other regulatory authorities, to effectively review the accuracy and creditability of the Company’s 
Financial Statements, to support the development of financial and accounting reporting systems to universally accepted standards, 
as well as to assess the effectiveness and adequacy of the internal controls systems, the internal audit processes and the risks 
management procedures so that they are more concise, comprehensive, appropriate, up to date and effective.

The Audit Committee normally acts and makes comments with fully independence, with the Internal Audit group being 
under its responsibility reporting directly to the Audit Committee, and consults closely with the external Auditors. The Audit 
Committee also meets with the external Auditors without any members of Management being present at least once a year, and 
closely consults with the external Auditors to obtain their opinions on various matters. Additionally, the Audit Committee consults 
the independent legal advisors, with the Company being responsible for paying all associated expenses. 

The Audit Committee hold regular meetings and met 4 times during 2013; whereby each time its key discussions points 
and decisions are reported to the Board of Directors according to the scope of duties and authority as stated in the Charter for 
the Audit Committee as follows: 

Scope of duties and authority of the Audit Committee
In the Board of Directors Meeting No. 172 (held on 12 November 2008), with the Audit Committee attending, it was 

resolved that the scope of duties and authority of the Audit Committee are as follows: 
1. Ensure that the Company has all the required financial reports, and review that they are accurate and adequate.
2. Ensure that the Company has a system of internal controls, and review that they are appropriate, effective and 

adequate, as well as assess the independence of the Internal Audit group together with the responsibility of approving 
the appointment and transfer or dismissal of the head of the Internal Audit Group or any other unit responsible for 
internal audit activities. 

3. Review and assess that the Company fully complies with all applicable laws on securities and relating to the SET, 
and the relevant applicable regulations of the SET regarding the business of the Company.

4. Consider, select and nominate those considered fully qualified and independent for appointment as external Auditors 
of the Company together with proposing their compensation as appropriate. The Audit Committee should also meet 
with the external Auditors without any members of Management being present at least once a year.

5. Consider and review any proposed related party transactions or transactions with possible conflict of interests, in 
order to ensure that they comply with all the relevant applicable laws and regulations of the SET as well as that such 
transactions are reasonable and in the best interests to or maximum benefit for the Company.

6. Prepare the Report of the Audit Committee, relating to its oversight responsibilities, for the Annual Report of the 
Company; whereby this Report is to be signed by the Chairman of the Audit Committee and contains all the key points 
as specified by the SET.

7. Undertake any other activities as assigned by the Board of Directors, with the concurrence of the Audit Committee. 

Nomination and Remuneration Committee 
In the Board of Directors Meeting No. 182 (held on 11 August 2010) it was resolved that both the Nomination Committee 

and the Committee for Considering Compensation be merged into one Committee, with the name of the Nomination and 
Compensation Committee. This was because the 2 Committees had responsibilities that are closely related and in order to reduce 
any overlapping responsibilities and activities to achieve improved effectiveness and efficiency in accordance with the principles 
of good corporate governance for listed companies. The Chairman of the Nominations and Compensation Committee should fully 
independent, whereby this new Committee will comprise of 2 Independent Directors and 1 non-Executive Director. 

During 2013, the Nomination and Compensation Committee held 2 meetings, reporting its key discussion points and 
decisions to the Board of Directors. 

The Nomination and Compensation Committee have the scope of duties and authority as defined by the Board. 

Report on Good Corporate Governance 
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1. พจิารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ซึง่นโยบาย และหลกัเกณฑ์ สำาหรบัโครงสร้าง องค์ประกอบ คณุสมบติั การเลอืกกรรมการ (Board 

members) คณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ (Board committees) และฝ่ายบริหารอาวุโส ของบริษัท และบริษัทย่อยรวมทั้ง

แผนการสืบทอดตำาแหน่งที่เหมาะสม 

2. ภายใต้บังคับนโยบายต่างๆ ท่ีออกโดยคณะกรรมการ และการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในกรณีท่ีกำาหนด คัดเลือก และเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการซึ่งบุคคลผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อให้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็น (ก) กรรมการ (ข) กรรมการและประธานคณะ

กรรมการต่างๆ ของคณะกรรมการ (ค) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารซึ่งรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท และ

บริษัทย่อย

3. พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ภายใต้บังคับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในกรณีที่กำาหนด ซึ่งนโยบาย โครงสร้าง และแผนต่างๆ เกี่ยว

กับค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และสิ่งจูงใจ สำาหรับกรรมการ กรรมการของคณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ และผู้บริหารอาวุโส

ของบริษทัและบรษัิทย่อย โดยมีจดุประสงค์ให้นโยบายค่าตอบแทนโดยรวมของบรษิทัสอดคล้องกบัวฒันธรรม วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์และ

ระบบการควบคุมของบริษัท 

4. เสนอแนะต่อคณะกรรมการ ซึ่งนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการการประเมินเป็นระยะๆ ซึ่งการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ และผูบ้รหิารอาวโุสของบรษัิทและบรษิทัย่อย ปฏบิตัติามนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวธิกีารดงักล่าว

และรายงานผลต่อคณะกรรมการ

5. ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการดังกล่าวข้างต้น

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ได้กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนี้ 

ให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มอีำานาจดำาเนนิการตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมาย ซึง่อยูภ่ายใต้กฎระเบยีบ และข้อบงัคบัของบรษิทั ทัง้นี้

การมอบอำานาจดงักล่าวต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอำานาจทีท่ำาให้สามารถอนมุติัรายการทีต่น หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอือาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีขอบเขตอำานาจหน้าที่ ดังนี้

1) มอีำานาจพจิารณาอนมัุตกิารขอกูย้มืหรอืการขอสนิเชือ่ใดๆ ของบรษิทัภายในวงเงินสำาหรับแต่ละรายการไม่เกนิ 300 ล้านบาท หรอืจำานวน

เทียบเท่า

2) ดำาเนินการ และบริหารจัดการดำาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และสามารถอนุมัติรายการที่เป็นธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น การ

จัดซื้อสินค้า ยานพาหนะ วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้ การอนุมัติค่าใช้จ่าย การอนุมัติการขาย เช่าซื้อ การอนุมัติการตัดหนี้สูญ 

(โดยให้เป็นไปตามนโยบาย และขั้นตอนของบริษัท) และการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านต่างๆ เป็นต้น ที่มีมูลค่าสำาหรับแต่ละรายการที่ไม่เกิน 

30 ล้านบาทได้

3) ดำาเนินการ และบรหิารจดัการ การดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัให้เป็นไปตามนโยบายธรุกจิ แผนธรุกจิ และกลยทุธ์ ทางธรุกจิทีค่ณะกรรมการ

บริษัทได้อนุมัติแล้ว 

4) มอบอำานาจ หรอืมอบหมายให้บคุคลอืน่ใดทีก่รรมการผู้จดัการใหญ่เหน็สมควรทำาหน้าทีแ่ทนกรรมการผูจั้ดการใหญ่ในเรือ่งท่ีจำาเป็น และ

สมควร โดยให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

5) สรุปผลการดำาเนินงานเพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท

6) กำาหนดโครงสร้างองค์กร การบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของ

พนักงานของบริษัทฯ

7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำานาจหน้าที่ และความรับผิดของกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำานาจ และ/หรือ การมอบอำานาจช่วงใน

การอนมุตัริายการใดทีต่น หรอืผู้รบัมอบอำานาจช่วง หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง (ตามข้อบงัคับของบรษิทัและตามทีส่ำานกังานคณะกรรมการกำากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำาหนด) มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัทซึ่ง

การอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณา อนุมัติ

รายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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Scope of duties and authority of the Nomination and Remuneration Committee
In the Board of Directors Meeting No.183 (held on 12 November 2010), with the Nomination and Remuneration Committee 

attending, it was resolved that the Nomination and Remuneration Committee have the following scope of duties and authority:
1. Consider and propose, to the Board, policies and criteria relating to the structure, composition and qualifications for 

selecting Board members and members of the various Board Committees together with members of Senior Management 
of the Company and Subsidiary Companies, as well as associated succession plans that are appropriate.

2. Based on the various policies determined by the Board of Directors, select and propose, for consideration and approval 
by the Board and/or the Shareholders Meeting (as applicable), those persons consider fully qualified to be nominated 
for appointment as (a) Board members, (b) members and the Chairman of the various Board Committees, and (c) the 
Chief Executive Officer/Managing Director and the direct reports of the Chief Executive Officer/Managing Director 
of the Company and Subsidiary Companies.

3. Consider and propose, for consideration and approval by the Board and/or the Shareholders Meeting (as applicable), 
the policies, structure and components for the remuneration, benefits and any incentive plans for Board members, 
members of the various Board Committees, and members of the Senior Management of the Company and Subsidiary 
Companies; whereby the core objective is that the proposed remuneration plans are appropriate and conform to the 
corporate culture, as well as the established goals, strategies and controls systems of the Company. 

4. Consider and propose, for consideration and approval by the Board, the criteria, process and procedures for annual 
evaluations or assessments of activities of Board members, members of the various Board Committees, and Senior 
Management of the Company and Subsidiary Companies; and review that they are implemented according to the 
approved policies and criteria, as well as to report the outcome of these performance evaluations to the Board of 
Directors in accordance with established policies.

5. Undertake any other activities relating to the above scope of duties as assigned by the Board.

Scope of duties and authority of the Chief Executive Officer/Managing Director 
A resolution of the Board, with the Audit Committee attending, determined the scope of duties and authority of the Chief 

Executive Officer/Managing Director as shown below.

The Chief Executive Officer/Managing Director has the duties and authority to operate the business, as assigned by the 
Board of Directors, that are in accordance with the established regulations as well as the Articles of Association of the Company; 
whereby such assigned authority does not include being able to approve any transactions in which the Chief Executive Officer/
Managing Director or any other party has a conflict of interest or any vested interests or other possible benefits in regards to the 
Company and Subsidiary Companies. 

The Chief Executive Officer/Managing Director (CEO/MD) has the following duties and authority:
1. Authority to consider and approve the Company to borrow and/or apply for any other types of credit facilities within 

an amount of Baht 300 (three hundred) million, or equivalent, for each transaction. 
2. Undertake and manage the normal business operations activities of the Company, with authority to approve normal 

business transactions with a value of not exceeding Baht 30 (thirty) million per transaction, such as: products procurement 
and sourcing; purchases of vehicles, raw materials and components, equipment’s and tools; approval of expenses and 
sales; approval of installment credit sales and bad debts write offs (in accordance with the established policies and 
procedures of the Company); and engagement of external consultants for various assignments.

3. Undertake and manage the normal business operations activities of the Company in accordance with established 
business policies, business strategies and associated action plans, as determined by the Board of Directors.

4. Assign or give the power of attorney other person(s), deemed to be appropriate to the CEO/MD, to act on his/her 
behalf as necessary and appropriate; whereby this assignment is made at the discretion of the CEO/MD as well is 
within the established rules and regulations of the Company.

5. Prepare and submit, to the Board of Directors, a summary report on the operating performance results and achievements 
of the Company on a regular basis. 

6. Determine the appropriate overall organisation as well as management structure, including detailed procedures to be 
implemented in regard to the associated recruitment, selection, employment and training processes.

Report on Good Corporate Governance 
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ก�รสรรห�กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง
ก�รสรรห�กรรมก�รอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น ในการกล่ันกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีครบถ้วน และ

เหมาะสม ตามข้อกำาหนดของ ก.ล.ต และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กำาหนดไว้ และเสนอรายชื่อบุคคลเหล่านั้น นำาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ ไม่มีคุณสมบัติหรือเงื่อนไขใดๆ ที่ขัดต่อข้อ

กำาหนดของทางก.ล.ตและตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด และในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้

บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัท

คุณสมบัติของกรรมก�รอิสระ 

บริษัทได้กำาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำาหนดขั้นตำ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ 

ต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัทเป็นอิสระต่อ

การบริหารจัดการจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทซึ่งอาจทำาให้ผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง โดย

บริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ถือโดยบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ของหุ้นที่ออกโดย

บริษัทหรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุ้นดังกล่าวจะจำากัด

ไม่ให้เกินร้อยละ 0.5

2. ต้องไม่มส่ีวนเกีย่วข้องกับการบรหิารจดัการวนัต่อวนั หรอืเป็นพนกังาน/ลกูจ้าง/ท่ีปรกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจำา/ผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทั 

บรษิทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลำาดบัเดียวกัน หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง ในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งต้ัง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร 

กับผูบ้ริหาร หรอืผู้ถอืหุน้รายใหญ่ ผูมี้อำานาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอชือ่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทัหรอื

บริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท นิติบุคคล หรือบุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระตามข้อกำาหนดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจ

สอบของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการวิชาชีพ และความ

สมัพนัธ์ทางการค้า/ทางธรุกจิทกุประเภท ตามข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ เรือ่งการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ยกเว้นมเีหตจุำาเป็นและ

สมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสมำ่าเสมอและต่อเนื่อง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์

5. ไม่เป็นกรรมการที่รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัท ยกเว้นได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินในรูปแบบองค์คณะ

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัให้ตัดสนิใจในการดำาเนนิกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 

บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

7. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

8. สามารถปฏิบตัหิน้าที ่และแสดงความเหน็หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ี่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัได้โดยอสิระ 

ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ก�รสรรห�กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการและผูบ้รหิาร บรษิทัมคีณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทำาหน้าทีพ่จิารณาสรรหาผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ 

ทกัษะและประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดำาเนนิงานของบรษิทัและเข้าใจในธรุกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีเหมาะสมทีจ่ะได้รบัการคดัเลอืกเพ่ือมา

ดำารงตำาแหน่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท ตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และ SINGER (THAILAND) B.V. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 40 จะเสนอบุคคลที่

เหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีเพื่อลงมติพิจารณา 
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7. Undertake other responsibilities as may be assigned by the Board of Directors from time to time. 

As such, the assigned authority and responsibilities of the CEO/MD, as stated above, does not include the ability to directly 
approve, and/or give a power of attorney to others to approve, any transactions in which the CEO/MD or his/her authorised 
representative or any other person(s) with possible conflicting interests (as defined by the regulations of the Company and in 
accordance with the regulations of the SEC) have a vested interest or other benefits that conflict with those of the Company or 
its Subsidiary Company; whereby approval of such transactions are required to be proposed to the Board of Directors and/or the 
Shareholders Meeting (as applicable) for consideration and approval in full accordance with the established regulations of the 
Company as well as with other legal and regulatory requirements

Selection and Nomination of Board members and Senior Managements
Selection and Nomination of Independent Directors 

The Board of Directors will initially be responsible for reviewing the nomination of Independent Directors from those 
proposed nominees possessing the required and appropriate qualifications as specified by the SEC and SET; and then the Board 
will propose to the Nomination and Remuneration Committee to consider the appropriate remuneration, for proposing to the 
Board of Directors for final consideration and concurrence. 

The 4 Independent Directors of the Company, equal to 50% of the total number of Board Directors, do not possess any 
qualifications that conflict with those required and specified by the SEC and SET; also during the last accounting period, these 
Independent Directors do not have any ‘related’ business activities or professions services with the Company. 

Qualifications for Independent Directors 
The Company has used the definition of Independent Directors exactly as specified by the SEC and SET, with regard 

to shareholdings (namely, having not more than 1% of the total number of voting shares of the Company), in not in being 
involved in any way with the management of the Company or Subsidiary Companies, in being fully independent of the majority 
Shareholder of the Company, and in not having any business relationship with the Company that will in any way diminish the 
full interest and benefits of the Company and/or its Shareholders. The Company has determined the required qualifications for 
Independent Directors to be as follows:

1. A person owning not more than 1% of the total voting shares of the Company, including those shares owned by any related 
parties as well as those shares issued by any Subsidiary or JV Company of and any related Companies to the Company. 
However, in the case of Directors who are members of the Audit Committee such shareholding is limited to only 0.5%.

2. A person not being who is involved in any day-to-day management of the Company; or a Staff member/Employee; or a 
consultant receiving a permanent salary; as well as not being a person with a controlling power over the Company, the 
parent Company, a Subsidiary Company, a JV Company, a Subsidiary Company of parallel status, or over a legal entity 
with a possible legal conflicts - within a 2 year period prior to being appointed as an Independent Director of the Company.

3. A person not being related by blood; OR, through legal registration, having a status of being a parent, spouse, sibling, 
or children - including spouses of the children - of the a member of Management, a majority Shareholder and a person 
with a controlling interest, as well as of a person about to be nominated as a Management member or of someone with 
a power over the Company and/or its Subsidiary Companies.

4. A person not having any business relationships with the Company, as well as with a legal entity or a person considered 
as not being fully independent according to the qualifications of being an Independent Director and member of the Audit 
Committee as specified by the rules and regulations of the SEC. This includes any business relationships in providing 
professional services or other types of trade/business relationships considered to be ‘related parties transactions’ as defined 
by the SET. However, exceptions can be made for special situations, as appropriate, whereby such business relationships 
do not occur repeatedly or on an ongoing basis and prior Board approval, with a unanimous vote, is required.

5. A person/Director who has not been appointed to act on behalf of a Director of the Company who is a majority 
shareholder, or of a shareholder connected to and associated with the majority shareholder of the Company, except in 
the event of being assigned by the Board of Directors to make decisions, on a collective basis only, on the operations 
of the Company, the parent Company, its Subsidiary Company, JV Company, a Subsidiary Company of parallel status, 
as well as a legal entity with a possible conflict of interest.
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การดำารงตำาแหน่งของกรรมการนั้น ประธานกรรมการนำาเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก

ตำาแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำาดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืก

ตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

• ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Singer (Thailand) B.V. ซึ่งถึอหุ้นคิดเป็น

ร้อยละ 40 มีจำานวน 2 ท่าน ดังนี้ นายกาวิน จอห์น วอล์คเกอร์ และนายโทไบอัส โจเซฟ บราวน์

• และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีสิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 

พฤศจกิายน 2556 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ซึง่ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ เสนอช่ือบคุคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษทั

แต่อย่างใด

ก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ในปัจจุบัน บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย มีบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 99.99 จำานวน 3 บริษัท คือ บจ. ซิงเกอร์ 

ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) บจ. ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส และ บจ. ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) เท่านั้น ไม่มีบริษัทร่วม และเพื่อให้เป็นไปตามกลไกใน

การกำากับดแูลทีท่ำาให้สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรบัผดิชอบการดำาเนินงานของบรษิทัย่อย ดแูลรกัษาผลประโยชน์ของเงนิลงทนุ

บริษทั คณะกรรมการบรษิทัมีการส่งบคุคลเพือ่เป็นตวัแทนบรษิทัไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อย โดยเป็นไปตามระเบยีบปฎบิติัของบริษทั

ซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  ได้มกีารนำาผลการดำาเนนิงานของบรษิทัย่อยทัง้ 3 บรษิทั ทีท่างผูส้อบบญัชภีายนอกได้มกีารตรวจทานแล้ว นำาเสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเป็นประจำาทุกไตรมาส

  สำาหรับการทำารายการอื่นที่มีความสำาคัญ อาทิเช่น การทำารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง หรือการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

(ถ้าม)ี จะดำาเนินการผ่านกลไกการกำากบัดแูลอย่างเป็นระบบ โดยผ่านคณะกรรมการของบรษิทัย่อยพจิารณาเพือ่เสนอให้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทพิจารณาเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และเปิดเผยในระบบสารสนเทศของทางตลาด

หลักทรัพย์ฯ อย่างเป็นระบบ 

- ตวัแทนของบรษัิทที่ไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยดงักล่าว จะมส่ีวนร่วมในการกำาหนดนโยบายสำาคญัต่อการดำาเนนิธรุกจิ เช่น การลงทนุ

ในโครงการอื่นๆ 

ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งหมายถึง 

คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ และพนกังานในหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลู รวมท้ังคูส่มรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนุติิภาวะของบคุคลดังกล่าวดงันี้

- กำาหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำานักงานกำากับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

- ห้ามไม่ให้ผูบ้รหิารหรอืหน่วยงานที่ได้รบัทราบข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอก หรอืบุคคลท่ีไม่มหีน้าท่ีเกีย่วข้อง และ

ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการ และผู้บริหาร

ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้ามเลย

- บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรฐานการป้องกันการนำาเข้าข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว โดยการจำากัดจำานวนบุคคลท่ีจะทราบข้อมูล 

เพือ่ป้องกนัการเข้าถงึข้อมูลจากบคุคลภายนอก พร้อมท้ังมกีารกำาหนดสทิธิในการรบัทราบข้อมูลสำาหรบัพนกังานในแต่ละระดับ ให้เหมาะ

สมกับความรบัผดิชอบ นอกจากนีบ้รษิทัฯได้กำาหนดให้พนกังานทกุคนรบัทราบและลงนามในบนัทกึข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็น

ความลับ การไม่กระทำาผดิเกีย่วกบัพระราชบญัญตัคิอมพวิเตอร์ และการไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา โดยพนกังานใหม่จะลงนามพร้อม

การลงนามในสัญญาว่าจ้าง
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6. A person/Director who has not been empowered by the Board of Directors of the Company to make decisions on the 
operations of the Company, the parent Company, its Subsidiary Company, JV Company, a Subsidiary Company of 
parallel status, as well as a legal entity with a possible conflict of interest.

7. A person who is not a Director of the parent Company, its Subsidiary Company, JV Company, as well as a Subsidiary 
Company of parallel status that is a public listed company only.

8. A person able to undertake duties, have opinions and ideas, and report on the results of any such responsibilities as 
assigned by the Board of Directors, with full independence and free from any influence from Management or the 
majority Shareholder of the Company or any related parties including any relatives of such parties.

Selection and Nomination of Board members and Senior Managements
• The Company has established the Nomination and Remuneration Committee to responsible for selecting persons, 

possessing the knowledge, abilities and skills, relevant experiences that will be of positive benefit to the Company’s 
business operations, and a good understanding of the Company’s business, who would be appropriate to be selected 
for nomination as the Chairman of the Board, Board members and Senior Managements of the Company. This 
responsibility is in accordance with the respective scope of duties and authorities of the Nomination and Remuneration 
Committee, as determined by the Board of Directors of the Company and SINGER (THAILAND) B.V. (who is the 
majority Shareholder, with a 40% equity shareholding), in proposing suitable persons for such positions to the Annual 
Shareholders Meeting (AGM) for consideration and approval. 

• The Chairman of the Board will propose the appointment of a Director to the Shareholders at the AGM; whereby 
every year a ratio of one-third of all existing Directors will retire by rotation, and the Shareholders will consider and 
approve nominations using the following criteria and procedures: 
1. One Shareholder has the right to one vote for every voting share owned. 
2. Each Shareholder must cast all his/her votes, as per Clause 1 above, for any one nominee or for the nominees to be 

appointed a Director, but cannot divide up his/her total entitled votes by giving one nominee more than another.
3. Nominees receiving the highest number of votes will be appointed a Director, so as to achieve the total number of 

Board Directors as required or to be appointed at that time. However in the event that two nominees for the same 
Directorship appointment receive an equal number of votes and appointment of these 2 nominees will exceed the 
total number of Directors required and specified, then the Chairman will have the deciding vote.

• At the present time, the Board of Directors of the Company comprises of 8 (eight) Directors, with 2 Directors from 
the majority Shareholder group (ie: Singer (Thailand) B.V., who has a 40% shareholding), namely: Mr. Gavin John 
Walker and Mr. Tobias Josef Brown.

• Further, while the Company has allowed minority Shareholders the opportunity to propose, in advance, those qualified 
to be considered for appointment as a Director during the period between 25 November 2013 to 31 December 2013, 
however no nominations for consideration to be appointed a Director have been received from any minority Shareholders.

Oversight of the Operations of Subsidiary Companies or JV Companies 
- Currently, Singer Thailand PCL. has only 3 Subsidiary Companies, in which the Company has approximately a 

99.9% shareholding, namely: Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd., Singer Service Plus Co., Ltd., and Singer (Broker) 
Co., Ltd.; with no JV Companies.

 In order to comply to the oversight process and procedures, aimed at achieving effective control of and responsibility 
for the management of these Subsidiary Companies, as well as protection of the investment interests of the Company, 
the Board of Directors has assigned representatives to be Directors of such companies in accordance with the respective 
resolution of the Board of Directors. 

 Evaluations of the operating performance results of these 3 Subsidiary Companies have been undertaken and reviewed 
by the external Auditors, who have submitted their report to the Audit Committee and the Board of Directors for 
consideration regularly every Quarter. 

 With regard to other important transactions, such as: related party transactions or the acquisition or disposal (if any) 
of assets, these are subject to the established oversight and control procedures through the systematic process of 
consideration and review by the Board of the Subsidiary Company for proposing to the Company’s Audit Committee 
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บริษทั ได้กำาหนดแนวทางเพือ่ป้องกนัปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคูม่อืจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทัฯโดยบรษิทัฯได้แจ้งแนวปฎบิติั

ดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ คณะฝ่ายจัดการ ทำาหน้าที่ติดตาม ดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายการ

กำากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ และเคร่งครัด

ค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม  --  บาท

- สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบ

ปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 1,750,000 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการ ไม่แล้วเสร็จในรอบปี

บัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 870,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น 

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม  --  บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการ

ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม  --  บาท

- สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำานักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่

ผ่านมามีจำานวนเงินรวม  --  บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามี

จำานวนเงินรวม  --  บาท

- บริษัทอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องกับสำานักงานสอบบัญชี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ดังกล่าวในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามี จำานวนเงินรวม 415,800.- 

บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบบัญชีที่ผ่านมา มีจำานวนเงินรวม  --  บาท

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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for review and eventual proposal for approval by the Board of Directors of the Company, whereby details of such 
transactions are then disclosed via the information communications network of the SET. 

- The representative of the Company, who is the Director of the Subsidiary Company, also  participates in the determination 
of important operating policies of the Subsidiary Company - such as planned investments in any new projects.

Control for the Use of Inside Information 
The Board of Directors has determined various measures to prevent insider trading, through illegal misuse of confidential 

information by those involved, namely: the Board of Directors, Senior Managements and staff involved and having access to 
such information, including spouse and children not yet of legal age of these involved persons, as follows:

• Senior Executives are required to report any changes in their owner of the shares of the Company to the SEC and 
SET, as specified by Clause 59 of the Securities and SET Act (1992).

• Senior Managements as well as involved business units, with access to any inside confidential information, are prohibited 
from (a)disclosing such information to those outside the Company or those inside the Company not authorised to 
have access to such information, and (b)purchasing any shares of the Company within a 1 month period prior to the 
official release, to the general public, of the Company’s Financial Statements. 

As such, during the past year, all Directors and Senior Executives of the Company have strictly complied with these 
requirements; and, apparently, they have not made any purchase of the shares of the Company during the prohibited period. 

• The Company has implemented various measures to prevent the illegal misuse of any inside confidential information 
for personal gains, through restricting access to such information so as to also possible access to such information by 
those outside the Company. The Company has also implemented various levels of authorised access to such information 
for the differing staff rank or level, that are appropriate to the assigned duties and responsibilities 

• Additionally, the Company requires every employee to acknowledge and confirm, in a Memorandum of Confidentiality 
and Non-Disclosure Agreement , their understanding of the above mentioned requirements and agreement to not 
disclose any inside confidential information, as not to violate the Computer Laws and not to infringe or violate any 
intellectual property rights of others; whereby employees sign this Memorandum of Confidentiality and Non-Disclosure 
Agreement at the same time as their Contract of Employment.

• Further, the Company has established guidelines, within the Company’s Code of Business Ethics, for the prevention of 
any situations involving possible conflicts of interests; whereby such guidelines are communicated to all employees so 
that they can strictly adhere to the established guidelines. The Management Committee is responsible for monitoring 
and ensuring that all employees always observe and strictly comply with all the relevant applicable laws, rules and 
regulations as well as the established policies and code of ethics and good business conducts of the Company.

Remuneration for the External Auditors 
Audit Fees 
The Company and Subsidiary Companies pay the following fees for audit services: 
(1) To the Company’s external Auditor for audit services during the past financial year totaling Baht  --  
(2) Audit Office of the external Auditor (for persons/activities relating to the external Auditor and the audit office) during 

the past financial year totaling Baht 1,750,000, and to pay for future fees for ongoing services yet to be completed 
during the past financial year totaling Baht 870,000.

Non-Audit Fees
The Company and Subsidiary Companies paid for other services non-audit services 
(1) The Company’s external Auditor during the past financial year totaling Baht  --  ,and also to pay for future fees for 

ongoing services yet to be completed during the past financial totaling Baht   --  .
(2) Audit Office of the external Auditor (for involved persons/activities relating to the external Auditor and the audit office) 

during the past financial year totaling Baht  --  , and to pay for future fees for ongoing services yet to be completed 
during the past financial year totaling Baht  --  .

Other companies connected with the KPMG Poomchai Audit Office during the past financial year totaling Baht 415,800.-, 
and also pay for future fees for ongoing services yet to be completed during the past financial totaling Baht  --  

Report on Good Corporate Governance 
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญในการดูแล และรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายดังนี้ 

1). ให้ข้อมูลที่สำาคัญและจำาเป็นสำาหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจอย่างชัดเจน และมีความถูกต้องเพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์อย่าง

เท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น

2). ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน เพียงพอ รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุก

วาระเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน เกินกว่าระยะเวลาที่กำาหนดไว้ตามกฎหมาย อีกทั้งบริษัทได้มีการเผยแพร่ข้อมูลบน

เว็บไซด์ของบริษัท ในเรื่องขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำาหนด และเผยแพร่ข้อมูล

ประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด 

3). ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ทางบรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระหรือบคุคล

อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตน และลงมติแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทได้จัดทำาหนังสือมอบฉันทะ

ในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำาหนด และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบ

หนงัสอืมอบฉนัทะผ่านเว็บไซต์ของบรษิทัได้ และบรษิทัยงัได้จัดให้มอีากรแสตมป์ไว้บรกิารผูถ้อืหุน้สำาหรบัปิดหนงัสอืมอบฉนัทะอกีด้วย บรษิทัยงัให้

สทิธิแก่ผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุภายหลงัจากประธานในทีป่ระชมุเปิดการประชมุแล้ว สามารถออกเสยีงลงคะแนนได้ในวาระทีอ่ยูร่ะหว่างการพจิารณา 

และยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

4). ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำานวนหุ้น

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 และ/หรือ เสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณท์ที่บริษัทกำาหนดเพื่อเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับ

การเลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 - วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

5). ในปี 2556 บริษัทได้จัดประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ในวันที่ 26 เมษายน 2556 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ท่าน 

เหตุที่ไม่สามารถกำาหนดให้กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน เนื่องจากกรรมการบางท่านมีภารกิจอยู่ในต่างประเทศ เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทน

ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีถิ่นพำานักอยู่ที่ต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามแม้จะไม่ได้มาร่วมประชุม ท่านเหล่านั้นก็ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้ง

ได้แสดงความคิดเห็นจากวาระการประชุมของคณะกรรมการที่ได้จัดส่งให้ไปก่อนหน้าแล้ว โดยบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้จัดประชุมประจำาปี

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ณ ห้องประชุม ชั้น 30 อาคาร กสท โทรคมนาคม ถ. เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ เช่นเดียวกับในปี 2555 เนื่องจากสามารถ

รองรับจำานวนผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมมากขึ้น ทั้งนี้เพื่ออำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม และซักถามตลอดจน

แสดงความคดิเหน็ต่างๆ อยูภ่ายในห้องประชมุเดยีวกนั ทำาให้การประชมุดำาเนนิไปอย่างราบรืน่ และมปีระสทิธภิาพ นอกจากนัน้บรษิทัยงัได้จัดแสดง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซื้อในราคาพิเศษอีกด้วย 

6). ในวันประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัจัดให้มีเจ้าหน้าที ่และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและเพยีงพอ เพือ่อำานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร

ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชม. และบริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ต ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละ

รายที่ได้จดัพมิพ์ไว้บนแบบลงทะเบยีน และหนังสอืมอบฉนัทะ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้รบัความสะดวกในการประชมุ และทำาให้ขัน้ตอนการลงทะเบยีนเป็น

ไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันการลงทะเบียนเสียงที่

ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อคำานวนหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำาหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทได้ใช้โปรแกรมการ

ประชุมผูถื้อหุน้ เป็นเคร่ืองมือช่วยนบัคะแนนเพือ่ให้เกดิความถกูต้อง รวดเรว็ สามารถประกาศผลคะแนนได้ทนัทหีลงัจากจบการพจิารณาแต่ละวาระ 

โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

7). ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี จะมีกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการท้ังหมด ซึ่งใน

วาระเลือกตั้งกรรมการ ได้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าตามข้อบังคับบริษัทในกรณีท่ีบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจำานวนไม่เกินกว่า

จำานวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้ง ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 

พฤศจิกายน 2556 - วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และในวาระเลือกตั้งกรรมการได้มีการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 

ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
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SET Code of Best Corporate Governance Practices

1. Rights of Shareholders 

The Board of Directors places great importance to look after and protect the rights of every Shareholder as follows:

1) Disclose important information, to all Shareholders on an equal basis, necessary and required in regards to the 
Company’s operations, in a clear and  concise manner as well as that is accurate and timely, so that such information is adequate 
enough for making any decisions during the Shareholders Meeting.

2) Every Shareholder receives all supporting information and documents relating to the Shareholder Meeting that is 
complete and sufficient, including the opinions of the Board of Directors regarding the various agenda items to be considered, 
in advance and not less than 14 days before the Shareholders Meeting (which is more than required by law). The Company also 
posts on the Company’s website, in advance of the scheduled Shareholders Meeting and prior to sending out the above mentioned  
documents, inviting all Shareholders to submit and propose any agenda item for consideration at the Annual General Shareholders 
Meeting (AGM) together with the associated applicable procedures and information relating to the agenda items to be considered 
at the AGM. This is to allow Shareholders the opportunity to review and study such information in detail. 

3) In the event that any Shareholder is not able to attend the AGM in person, the Company allows Shareholders to give 
a power of attorney to an Independent Director, or any other person, to attend and vote on their behalf through using the power 
of attorney form the Company has supplied, together with the required duty stamp, in a format (as specified by the Ministry of 
Commerce) that enables Shareholders to clearly designate how they wish to vote. Further, Shareholders can also download this 
power of attorney form from the Company’s website. 

The Company also allows Shareholders to join the AGM after it has officially started, in order to exercise their voting 
rights relating to any agenda items being considered and voting has not taken place at that time, through being counted as part 
of the quorum from the moment they join the Meeting - unless the AGM considered otherwise

4) Prior to a Shareholders Meeting, the Company allows Shareholders, singly or as a group with not less than 5% of 
the total voting shares of the Company, the right to propose, in advance, any agenda item and/or a person with all the required 
qualifications suitable for appointment as a Director of the Company for consideration at the next scheduled AGM; whereby for 
the AGM 2557 the Company allowed Shareholders to submit any agenda items for consideration at the next AGM during 25 
November 2013 to 31 December 2013

5) In 2013, the Company held its AGM no. 46 on 26 April 2013, with 7 Directors attending; whereby due to the fact 
that some Directors (representing the majority Shareholders group) reside overseas, it was not possible to arrange a date for 
all Directors to be able to attend. However, despite the absence of Directors who were not able to attend the AGM, they were 
still able to review the matters to be considered at the AGM as well as expressed their opinions regarding these matter from the 
information for and agenda items considered at the Board of Directors Meeting held before the AGM.

As in 2013, the Company decided that it was appropriate to hold the AGM no. 46 at the Conference Room located on 
floor 30 of the CAT Telecom Tower, Charoenkrung road, Bangrak,  Bangkok, since this meeting facility is able to adequately 
accommodate the number of Shareholders expressing an interest to attend  the AGM.  This is to enable all Shareholders to attend 
the Meeting together as well as to ask questions or express various opinions and comments in one and the same meeting room, 
which resulted in the Meeting being conducted in an effective and efficient manner. Further, it was an opportunity to show case 
many products sold by the Company to those Shareholders attending the Meeting, and it also to allow interested Shareholders 
to buy these products at special prices.

6) On the day of the AGM, 1 hour before the starting time, the Company arranged to have available sufficient numbers 
of staff, together with appropriate IT systems. To facilitate and assist in the registration process of attending Shareholders, as well 
as to inspect the relevant documents. To achieve an efficient and speedy registration process and to assist Shareholders attending 
the Meeting, a bar code reader was used to read the pre-printed Shareholder identification No. bar code on each Shareholder’s 



80 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) Singer Thailand Public Company Limited

8). ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำาถามในวาระ

ต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อ

สงัสยัหรือข้อซกัถาม ทางคณะกรรมการบรหิารได้ตอบข้อซกัถาม พร้อมท้ังได้เตรยีมบคุลากรทีเ่กีย่วข้องบนัทกึประเดน็ซกัถามและข้อคดิเหน็ทีส่ ำาคญั

ไว้ และเป็นผู้ให้คำาตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

9). ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

10). กำาหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยมีการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และพิจาณาค่าตอบแทนเป็น

ผู้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบจำานวน 

และประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ซึ่งได้มีการชี้แจงอย่างละเอียดไว้ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหารของ

บริษัท ประจำาปี 2556ของรายงานประจำาปีนี้ด้วย

11). ในการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นในปี 2556 บริษัทได้พิจารณาตามลำาดับในระเบียบวาระที่ได้กำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้

ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำาดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากท่ีกำาหนดไว้ใน

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

12). หลังจากการประชุมสามัญประจำาผู้ถือหุ้น และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จส้ินทุกครั้ง เลขานุการบริษัทร่วมกับบริษัท ที่ปรึกษา

กฏหมาย แชนด์เลอร์และทองเอก จำากัด ซึ่งเป็นท่ีปรึกษากฏหมายอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และเป็นผู้มีหน้าท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม

อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และนำาส่งสำาเนารายงานการ

ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำาหนด มีการจัดทำารายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทรับรองในวาระแรกของ

การประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดกว้าง และให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

แสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารของบรษิทั ณ สำานกังานเลขานกุารบรษิทั และจดัเกบ็ในรปูแบบเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์พร้อมกบัเอกสารประกอบ

วาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

2. ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

บริษัทได้มีการดำาเนินการให้ผู้ถือหุ้น ทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ได้รับข้อมูลของ

บริษัทที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ดังนี้

ก�รกำ�หนดให้กรรมก�รอิสระเป็นผู้มีหน้�ที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ผ่าน e-mail: chank@singerthai.co.th 

ซึ่งเป็นอีเมล์โดยตรงของเลขานุการบริษัท และรายงานตรงต่อกรรมการอิสระ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาดำาเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หาก

เป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะท่ีกรรมการอิสระ

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำาคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดัง

กล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำาหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

อีกทั้ง บริษัทกำาหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าให้

กรรมการอิสระ พจิารณากำาหนดเป็นระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่ให้โอกาสผูถ้อืหุน้ มส่ีวนร่วมในการกำากบัดูแลบรษัิท และคดัสรรบคุคล

ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม และปฏบิตัหิน้าที่ได้อย่างมีประสทิธิภาพเพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถื้อหุน้ และผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายโดยให้สทิธิผู้ถือหุน้ท่านเดยีว

หรือหลายท่านที่มีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้วทั้งหมด เสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความ

เหมาะสมเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น ในช่วงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 - วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
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registration/attendance form or power of attorney form.  Further, in exercising their votes for each agenda item considered, the 
Shareholders’ voting slips for dissenting votes or abstentions only are collected from Shareholders. These voting slips are then 
counted and then deducted from the total number of entitled votes present at the Meeting at that time, so as to obtain the final 
vote count; whereby a special Shareholders Meeting computer programme for Shareholders Meetings is used to facilitate the 
accuracy and speediness of this vote counting process with the final being announced almost immediately after the consideration 
of each agenda item. Shareholders can also view and inspect this vote counting process at the end of the Meeting.

7) At the AGM, one - third (1/3) of the total number of Directors are required to retire by rotation; where by during 
the consideration to appoint new Directors, Shareholders are informed of this requirement together with the fact that the total 
number of nominated persons approved to be appointed as new Directors at any one time cannot exceed the total number of 
Board Directors allowed and specified in the Articles of Association of the Company.  As stated above, the Company allowed 
Shareholders, during 25 November 2013 and 31 December 2013, to propose, in advance, any qualified person(s) to be considered 
for nomination and appointment as new Directors of the Company. The Company also allowed the voting for the approval of 
new Directors appointment to be done on an individual nominee basis.

8) During the AGM, appropriate and sufficient time is allocated to allow Shareholders the opportunity to freely express 
their opinions or make comments and suggestions relating to each agenda item being considered before the voting process stakes 
place, so that Shareholders can be adequately and fully informed of the relevant issues being discussed.  As such, the members of 
the Management Committee are present to answer any questions, under the direction of the Board of Directors of the Company, 
as well a involved persons to note down the questions or opinions and answers of any importance. 

9) For any agenda item being considered by the AGM, Shareholders can request that a secret ballot be made, whereby 
not less than 5 Shareholders are required to propose such a voting process together the approval of the meeting with a with a 
majority vote.

10) An agenda item is included relating to the consideration and approval of the proposed remuneration plan for Board 
Directors, whereby the Nomination and Remuneration Committee has reviewed and determined, in a concise and fully transparent 
manner, the proposed remuneration plan – in terms of the total amount together with the individual amount for each Director - 
to be explained to the Shareholders. Further, details regarding the remuneration given to Directors and the Senior Management 
group are also contained in the Company’s Annual Report for 2013. 

11) In the AGM no. 46 year 2013 the Company considered all the proposed agenda item sot be considered in the same 
order as they appear in the Letter of Notification for the AGM that was sent in advance to all Shareholders without any changes, 
and the AGM was not requested to consider any other agenda items in addition to those already indicated in the Letter of 
Notification for the AGM. 

12) After every Annual Ordinary or Extraordinary Shareholders Meetings,  the Company Secretary together with the 
Company’s independent legal advisors (Chandler & Thong-Ek Law Offices Ltd.), who also attend these Meetings, are responsible 
for documenting in detail the Minutes of the Meeting, as well as for distributing these Minutes within14 days after the date of 
the Meeting and for sending a copy to the SET within this specified deadline; whereby these Minutes are also always proposed, 
as the first agenda item, to the next Shareholders Meeting for consideration and adoption.  As such, at the AGM no. 46, the 
Minutes of the previous Shareholders Meeting was adopted.  

The Company is always open to allowing Shareholders to express their opinions and comments or to propose any 
amendments to the Minutes of the previous Shareholders Meeting for the sake of maximum clarity and fuller accuracy. All 
approved and adopted Minutes of the Shareholders Meetings are kept, in hard copy format, within the corporate documentation 
system of the Company under the care of the Office of Company Secretary, as well as in an electronic soft file format together 
with all the relevant supporting documents for the agenda items considered at the respective Shareholders Meetings so as to 
facilitate any subsequent search and reference as required Meeting. 

SET Code of Best Corporate Governance Practices
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สำาหรับการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2557 บรษิทัได้นำาหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั พร้อมทัง้ได้แจ้งไปกบัหนงัสอื

เชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีระยะเวลาตามที่กล่าวไปแล้วนั้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลสมัครเป็น

กรรมการในระยะเวลาดังกล่าว

ก�รป้องกันคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบาย และการดำาเนินการต่างๆ ดังนี้

• บรษิทัมีโครงสรา้งการถอืหุน้ทีช่ดัเจน โปรง่ใส ไมม่กีารถอืหุน้ไขวก้บัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่จงึไมท่ำาใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหแ้ก่

ฝา่ยใดฝ่ายหนึง่ โดยไดเ้ปดิเผยโครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทั และบรษิทัยอ่ยไวใ้นรายงานประจำาปอียา่งละเอยีด รวมถงึการเปดิเผยการ

ถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

• มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำาให้ปราศจากการก้าวก่าย

หน้าที่ความรับผิดชอบในระหว่างแต่ละกลุ่ม ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดคนหน่ึงมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเร่ืองที่

กำาลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็น

ไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

• การกำาหนดนโยบายการกำากบัดแูล และการใชข้้อมูลภายในไวใ้นอำานาจดำาเนนิการ และขอ้บงัคบัพนกังานอย่างเปน็ลายลกัษณอ์กัษร โดย

มีบทกำาหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำาข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือนำาไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

• จรรยาบรรณของบริษัทได้กำาหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติม สำาหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัท หรือใช้เวลาทำางานในการค้นหา

ข้อมูล ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำา เพื่อประโยชน์สำาหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของบริษัท

ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งหมายถึง 

คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว 

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

3. บทบ�ทของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทมีการกำาหนดเป็นนโยบายของบริษัทจะดำาเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกัน

อย่างยัง่ยนื โดยคณะกรรมการบรษิทัได้กำากบัดแูลให้มรีะบบการบรหิารจดัการทีเ่ชือ่มัน่ได้ว่าสามารถรบัรูส้ทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ ท้ังที่ได้กำาหนด

ไว้ในกฎหมาย และที่ได้กำาหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ รวมทั้งรับผิดชอบดูแลให้มั่นใจได้

ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาค อย่างเคร่งครัด ประกอบกับสภาวะทางสังคม ส่ิงแวดล้อม และการดำาเนินธุรกิจที่

เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีความซับซ้อนมากข้ึน และมีความคาดหวังสูงขึ้นในการท่ีจะได้รับการปฏิบัติอย่าง เป็นธรรมและมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจและการดำาเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญมากขึ้น โดยได้

จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งสิ้นเป็น 12 กลุ่ม โดยมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำาหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำานวนหุ้น สิทธิในการ

ได้รบัใบหุน้ สทิธิในการเข้าประชมุผูถ้อืหุน้ และออกเสยีงลงคะแนน สทิธิในการแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึสทิธทิีจ่ะได้

รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท

ผ่านกรรมการอิสระโดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2) พนกังาน บริษทัให้ความสำาคญักบัพนกังานโดยถอืว่าเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีา และมุ่งมัน่ท่ีจะให้พนกังานทกุคนมคีวามภาคภมูิใจ และเชือ่มัน่

ในองค์กร ในปีทีผ่่านมาบรษิทัได้จดัทำาโครงการต่างๆ เพ่ือสนบัสนนุ และเสรมิสร้างบรรยากาศการทำางานร่วมกนัเพือ่สร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ เสรมิศกัยภาพ

ของพนักงานให้พร้อมสำาหรบัการปฏบิตังิาน นอกจากนีย้งัให้ความสำาคญักบัการรกัษาสขุภาพ โดยบรษัิทจดัให้พนกังานทกุระดับให้มกีารตรวจสขุภาพ

เป็นประจำาทุกปีมาโดยตลอด ส่วนในด้านความปลอดภัย ได้มีการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพ่ือความปลอดภัยในการทำางาน 

ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
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2.  Equal Treatment of Shareholders  
The Company undertakes activities to ensure that each and every Shareholder or Shareholder group - regardless whether 

it is a majority Shareholder, a minority Shareholder, or an institutional investor - receives information about the Company that 
is accurate, adequate, timely and on an equal basis as follows:

Assignment of an Independent Director to look after minority Shareholders 
Minority Shareholders can submit their suggestions, opinions or complaints to the assigned Independent Director via 

e-mail to chank@singerthai.co.th, which the direct email of the Company Secretary reporting to the Independent Director, who 
will review and consider these input in an appropriate manner and as required, namely: if it is a complaint, the Independent will 
assess all the facts involved, and will  rectify the matter as appropriate; or if it is a suggestion that the Independent Director 
feels is a matter of significant importance, that could affect the Stakeholders or the overall business of the Company, then the 
Independent Director will propose the matter to the Board of Directors for consideration to be included as an agenda item for 
the next Shareholders Meeting. 

As such, the Company has established the principle that minority Shareholders can also propose, in advance via an 
Independent Director, any agenda items and/or qualified persons to be considered for nomination as a Directors for inclusion as 
an agenda item at the next Shareholders Meeting. This is so that minority Shareholders can participate in and contribute to the 
governance of the Company and selection of those appropriately qualified persons, as well as be effective in carrying out the 
duties of being a Shareholder for the maximum benefits of all Shareholders and Stakeholder groups; whereby those Shareholders 
- singly or as a group - having a total of not less than 5% of the total voting shares of the Company are entitle to submit such 
proposed agenda items or nominate such qualified  persons for consideration by the  assigned Independent Director during the 
period 25 November 2013 and 31 December 2013. 

Also for the AGM no. 47 Year 2014, the Company has used these principles and posted them on the Company’s website, 
together with the notification for the scheduled AGM and the respective period to submit any proposed agenda items etc. However, 
no suggestions or proposals have been received from any Shareholders during the period in question.

Prevention of Situations of Conflicts of Interests
The Board of Directors has established various policies and guidelines as follows:
• The Company has a clearly defined and transparent Shareholding structure, with no cross shareholdings with the 

majority Shareholder group, thus resulting in no situations of possible conflict of interests in favor of one party or the 
other. The shareholding structure of the Company and Subsidiary Companies have been clearly disclosed in detail, 
together with the required full disclosure of shareholdings in the Company by members of the Board of Directors. 

• There is a clear separation of duties between the Board of Directors, the Management group, and Shareholders; thus 
there is a lack of any overlap of duties or any interference of authority between the various groups. In the event that 
a Company Director or member of Management has a vested interest in any proposed transaction being considered, 
that party cannot participate in the meeting during the consideration of the transaction in question as well as cannot 
vote on the matter, in order to allow the Board of Directors and Management to come to an equitable decision that is 
of real benefit for the Shareholders. 

• The determination of the policies relating to good governance and to the use of inside information in the operating 
activities, as well as inclusion of such policies within the employees rules and regulations in writing together with 
clearly informing the associated penalties for any violations in any unauthorised disclosures of and any illegal misuse 
of such inside information for personal gains.

• Additional guidelines relating to the required ethics and good business conduct have been issued, including rules to 
prohibit employees from misusing of Company assets, or from using Company time to search for information and 
making contacts to buy/sell shares for personal benefits or of others, without any valid reason or not for the benefit 
of the Company.

SET Code of Best Corporate Governance Practices
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ของพนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ท้ังท่ีอาคารสำานักงานใหญ่และคลังสินค้าเป็นประจำาทุกปี 

นอกจากนี้ทางบริษัทได้จัดทำาป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์เรื่องอุบัติเหตุเป็นศูนย์เพ่ือมุ่งเน้นลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำางานให้เป็นศูนย์ และ

ในปีที่ผ่านมาไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากการทำางาน รวมถึงได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในการทำางานให้เหมาะสมกับการทำางาน 

3) ลูกค้า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้สินค้า และบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษา

สัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยบริษัทเลือกจำาหน่ายสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. รวมท้ังบริษัทจัดให้มีศูนย์ให้

บริการข้อมูลกลางทางโทรศัพท์ โดยเรียกว่า Call Center หมายเลขติดต่อ 0-2234-7171 ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยว

กับสินค้าและบริการ ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุดในสินค้าและบริการ รวม

ทั้งได้มีการจัดตั้ง ศูนย์บริการซิงเกอร์เซอร์วิส สายด่วนหมายเลขโทรศัพท์ 0 - 818 - 404 - 555 เพื่อให้บริการโดยตรงในการแจ้งซ่อมสินค้าเครื่อง

ใช้ไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

4) คู่ค้า บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณและคำามั่นท่ีให้ไว้กับคู่ค้าอย่าง

เคร่งครัด ซึ่งได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

5) คู่ธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำางาน และผลตอบแทนที่จะได้รับนอกจาก

นี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ และพัฒนาความรู้ทั้งในงาน และนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6) ผู้ร่วมลงทุน บริษัทเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุน และปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมทุน 

ทั้งนี้เพื่อให้การดำาเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

7) เจ้าหนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ และเจ้าหนี้ทางการเงิน 

ซึ่งได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเสมอ

ภาค ไม่มีการคำ้าประกันใดๆ ให้กับเจ้าหนี้รายใด รายหนึ่งโดยเฉพาะ นอกจากมีการคำ้าประกันในหุ้นกู้ของ บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 

จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดย บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

8) ด้านสังคมและชุมชน บริษัทดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และถือมั่นในอุดมการณ์การดำาเนินธุรกิจที่รับผิด

ชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและ

สังคมด้วยการ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน ทางด้าน

การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมทั้งทางด้านการศึกษา อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่ทำาประโยชน์

ให้กับชุมชนและสังคม โดยผ่าน CSR Club Singer

9) หน่วยงานราชการ บริษัทให้ความสำาคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำาหนดแนวปฏิบัติ เพื่อให้พนักงาน

ดำาเนินการอย่างถูกต้อง และเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

10) สื่อมวลชน บริษัทให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้อง 

และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

11) คูแ่ข่ง บรษิทัปฏบิตัติามกรอบการแข่งขันทางการค้าทีส่จุรติ โดยยดึมัน่ในการดำาเนนิธรุกจิด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย 

และจรรยาบรรณของบริษัท โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

12) ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการ

ประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทได้พัฒนาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสินค้าที่บริษัทจำาหน่ายจึงเป็นสินค้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ย่ิงไปกว่าน้ัน ตู้เย็นของซิงเกอร์ได้พัฒนาอีกขั้นโดยใช้นำ้ายา

ทำาความเยน็ที่ไม่ทำาลายสิง่แวดล้อมและไม่ทำาลายชัน้บรรยาศของโลก “NON CFC” คอืสาร C - Pentanc ซึง่มค่ีาในการทำาลายโอโซนเป็นศนูย์ อกีทัง้

บรษิทัได้ปลูกจติสำานึกและส่งเสรมิให้พนกังานมีความรู ้และมีส่วนร่วมในการดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อม รวมถงึการฟ้ืนฟ ูและปรบัปรงุทรพัยากรธรรมชาติ 

โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น

ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
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Controlling the Use of Inside Information 
The Board of Directors of the Company has established various measures to control and prevent the misuse of inside 

information, or ‘insider trading’, by those involved persons - namely, the Board Directors, members of Management and staff in 
business units dealing with such information, and including their spouses, and children not of legal age. Details of such measures 
can be seen in the section of ‘Control of the Use of Inside Information’

3. Role of Stakeholder groups
The Company has in place a policy to operate its business through fulfilling its full responsibility towards all Stakeholder 

groups in a sustainable manner for the joint benefit of all; whereby the Board of Directors has determined an effective operations 
system to ensure that the Company recognises the rights of all Stakeholders as specified by both the relevant applicable laws or 
regulations and those documented within the Company’s own principles on good corporate governance and code of business 
ethics. These principles also ensure that the Company act with full responsibility in looking after the rights of all Stakeholders, 
as well as society and the environment, in a clear and strict manner.  Due to the changing business operations, there are many 
overlapping Stakeholders groups and higher expectations from these various groups with regard to the Company acting in an 
equitable manner and being able to participate actively in contributing suggestions, in making decisions and in undertaking activities 
relating to key issues - especially those that may have an impact on them; whereby the overall treatment of  Stakeholders is a 
matter with increasing importance, therefore, the Company has defined 12 key Stakeholders groups together with the respective 
guidelines in treating these various groups, which can be summarised as follows:

1) Shareholders: Apart from the basic rights of Shareholders as well as those specified by the relevant applicable laws 
and the Articles of Association of the Company, such as: the right to check the number of shares owned, the right to have share 
certificates, the right to attend Shareholders Meetings and exercise the entitled votes, the right to freely express opinions at the 
Shareholders Meeting, and the right to receive equitable returns on investments, Shareholders have the right to propose any 
suggestions, via the assigned Independent Director, regarding the operations of the Company in their capacity as co- owners of 
the Company, with all suggestions to be proposed to the Board of Directors for consideration.

2) Staff: The Company places great importance on its staff, who are considered to be valuable resources of the Company; 
and it is committed to making every staff member to feel proud of and confident in the Company. During the past year, the 
Company has undertaken various projects and activities to promote a good working environment that will support the creation of 
new ideas and actions, and that will enhance the abilities of the staff so that they will be able to perform their duties.  Additionally, 
the Company has given importance to the maintenance of the good health of its staff through arranging that staff at every level 
always undergoes a health check-up every year. With regard to work place safety, fire prevention and fire extinguishing systems 
are placed throughout the Company’s facilities to ensure a safe working environment; and a fire drill is also undertaken, both at 
the HO and the warehouse facilities, at least once a year.  Furthermore, the Company promotes and supports a ‘zero accident’ 
policy through placing PR posters throughout the Company’s facilities, so that no accidents will occur within the Company; 
whereby during the last year there were no work-related accidents.  The Company also continues to make improvements to the 
appearance of the office/facilities environment so that is more appropriate to work in.

3) Customers: The Company is committed in giving customers of its products and services maximum benefits in terms, 
of both quality and price together with maintaining and sustaining the established good relations with its customers through 
choosing only quality products that have received the quality Thai Industrial Standards Certification (TIS).  The Company has 
also established a centralised customer service center or Call Center (Tel: 66-2234-7171), responsible for giving assistance to 
customers and advice on the use of its products or how to solve any product problems and for receiving any customer complaints, 
as well as a Singer service ‘Hotline’ (Tel: 66 - 818 - 404 - 555) to give direct quick response to customers relating to after-sales 
services and repairs of electrical appliances.

SET Code of Best Corporate Governance Practices
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นโยบ�ยและแนวปฏิบัติด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�

บริษัท ดำาเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฏหมายหรือข้อกำาหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็น

เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฏหมายกำาหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี

ลขิสทิธิถู์กต้อง โดยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทกุชนดิจะต้องผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและพฒันาระบบ เท่านัน้ 

ซึ่งนโยบายอันเกี่ยวกับ พรบ.ว่าด้วยการกระทำาผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้มีการประกาศเป็นคำาเตือน และข้อห้ามไว้บนหน้า Desktop 

คอมพิวเตอร์ของพนักงานบริษัททุกคน นอกจากนี้บริษัทได้กำาหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการ ไม่เปิดเผยข้อมูล

ที่เป็นความลับ การไม่กระทำาผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานใหม่จะลงนามพร้อมการ

ลงนามในสัญญาว่าจ้าง

นโยบ�ยและแนวปฏิบัติด้�นเค�รพกฏหม�ยและหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัท สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมเก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน 

เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบน

พื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นฐานกำาเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล

ก�รต่อต้�นก�รทุจริตและทุจริตคอร์รับชั่น

บริษัท ได้กำาหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือผู้บริหารบริษัท ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หนังสือนโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต (Zero 

Tolerance Policy) อีกทั้งบริษัทได้เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมย์เป็นแนวร่วมปฎิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริต กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 

การกำาหนดนโยบาย จรรยาบรรณ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต จัดให้มีการสื่อสารนโยบายแนวทาง และการแจ้งเบาะแสกรณีเกี่ยวข้องหรือเห็นการ

ทุจริต โดยจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในบริษัทขึ้นมา และได้ทำาหนังสือแจ้งรายละเอียดเงื่อนไข 

นโยบาย ให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้ลงนามรับทราบไปแล้ว

นโยบ�ยและแนวปฏิบัติด้�นก�รต่อต้�นก�รทุจริตและทุจริตคอร์รัปชั่น

บรษิทั มช่ีองทางการสือ่สารให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถจะแจ้งแบะแส ข้อเสนอแนะ หรอืข้อร้องเรยีนกรณเีกีย่วกบัการทจุรติ และมแีนวปฏบิตัิ

เกี่ยวกับการมอบหรือรับของกำานัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำากัด ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ของบริษัท และแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การให้เงินบริจาคที่ต้องดำาเนินไปอย่างโปรงใส เป็นธรรม ภายใต้กฏระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติ

ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการแจกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารทุกท่านและถ่ายทอดสู่พนักงานของบริษัททุกท่าน 

เพื่อทราบและลงนามรับทราบเพื่อถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายขายและภาคสนาม เพื่อให้พนักงานบริษัททุกคน

เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ก�รแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษทั มกีารแต่งตัง้ผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูร้บัเรือ่งร้องเรยีนโดยตรง และมคีณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถกูต้องอย่างเป็นธรรม 

กำาหนดนโยบายการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการรายงานที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้

วางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม รวมถึงการกำาหนดนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต และสำาหรับผู้ที่แจ้ง

แบะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลที่รับจ้างทำางานให้แก่บริษัท จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฏหมาย ซึ่งได้มีการกำาหนดราย

ละเอียดไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท

กรณีที่มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสังสัย หรือพบเห็นการกระทำาที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ที่ คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้อง

อย่างเป็นธรรมของบริษัท โดยคณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรม จะดำาเนินการสืบหาข้อเท็จจริง และมีการรายงานสรุป

ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี



87รายงานประจำาปี 2556 Annual Report 2013

4) Business Partners: The company operates its business within the framework of open and fair competition and trade 
practices, strictly meeting all agreed terms and conditions as well as standards of good business ethics, all of which principles 
have been included in the Company’s policies and guidelines on good corporate governance.   

5) Suppliers and Other Parties Related to its Business: The Company has in place policies to take good care of its 
business partners/suppliers and other parties involved, in regards to the environment, work safety, and payments to be received; 
and it fully supports the development of their capabilities and business-related and non-business knowledge, in order to enable 
them to work with more efficiency and productivity.

6) Joint Investors: The Company respects the rights of joint investors and treats them in an equitable manner, as well 
as fully cooperates with them at all times, so that the joint business activities can achieve full success in line with the agreed 
objectives of the joint venture. 

7) Creditors: The Company fully meets all its agreed obligations, commitments as well as terms and conditions of the 
loans agreements according to the expectations of its creditors, namely: trade creditors and lenders; whereby these principles 
have been documented in the current policies and guidelines on good corporate governance. The Company treats all creditors 
equally, and does not give any guarantees to any one creditor in particular, with the exception of guaranteeing the loans of Singer 
Leasing (Thailand) Co., Ltd., a Subsidiary Company in which Singer Thailand PCL. has a 99.9% equity holding.  

8) Society and Communities: The Company operates its business in an equitable manner towards all Stakeholders, as 
well as adheres to the principles of social responsibility in developing society and local communities. This is achieved through 
focusing on supporting the development of the livelihoods of its members, enhancing the happiness of these communities, and 
giving full support to various community activities  - especially those activities relating to improving the potential of young 
people and housewives - in creating new livelihoods, skills and improved education. The Company also enables its employees 
to participate and contribute towards these corporate social responsibility related activities to help society and local communities, 
through the established ‘Singer CSR Club’.

9) Government Organisations or Agencies: The Company places great importance to Government organisations and 
agencies in their capacity as a Stakeholder group, through establishing guidelines that are to be strictly observed by its staff, 
so they can act in a correct and appropriate manner. The Company also always cooperates with all Government agencies and 
supports various related activities.  

10) The Press and Media: The Government places great importance to disclosing information and news to the press and 
media, so that the Company can always communicate with the general public in an accurate, speedy and timely manner.

11) Competitors: The Company treats all competitors within the accept framework of free and open trade competition, 
through operating its business in an equitable manner as well as according to the relevant laws and the establish Company’s code 
of good business conducts. During the past year, the Company has not had any disputes relating to its business competitors. 

12) The Environment: The Company operates it business by always taking into consideration its responsibility towards 
society and the environment. The Company fully recognises the need to conserve energy and protect the environment, through 
promoting the use of those appliance and products that are energy-efficient. Further, the Company continually develops appliances 
and products that have the ‘No. 5 energy efficient’ certification. Furthermore, Singer refrigerators use only Non-CFC refrigerants 
(or C-Pentanc), that do not harm the environment or the ozone layer and which has a ‘O-level’ ozone layer damage certification. 
Additionally, the Company constantly promotes the knowledge and awareness, on the part of its staff, of the need to always 
take care and protect the environment, as well as the need to restore and enhance vital natural resources through implementing 
various associated projects and activities.

Policy Guideline Relating to Intellectual Property
The Company operates its business acts (and encourages its staff to act) according to the relevant applicable laws and 

regulations with regard to intellectual property rights -regardless of whether it is trademarks, service marks, copyrights, patents, 

SET Code of Best Corporate Governance Practices
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ประเด็นสำาคัญให้ผู้บริหารของบริษัท พิจารณารับทราบ สำาหรับช่องทางในการติดต่อมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรมของบริษัท

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

ตู้ ปณ. 17 ที่ทำาการไปรษณีย์บางรัก เขตบางรัก กทม 10500

โทรศัพท์ 0-2266-8324 โทรสาร 0-2234-7107

e-mail : amnesty@singerthai.co.th

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

4. ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส 

บริษัทกำาหนดให้การเผยแพร่ข้อมูล และการสื่อสารขององค์กร เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท โดยได้จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และ

สื่อสารองค์กร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะเป็นตัวแทนบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างฝ่ายจัดการในการสื่อสาร และเปิดเผยข้อมูล และยังให้ความสำาคัญ

เรือ่งการเปิดเผยสารสนเทศ เนือ่งจากเป็นเรือ่งทีมี่ผลกระทบต่อการตัดสนิใจของผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีจงึมคีวามจำาเป็นทีต้่องมกีารควบคมุ และ

กำาหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ทีเ่ป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถกูต้องตามทีก่ฎหมายกำาหนด โดยมสีาระสำาคญั

ครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่าง

สมำ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำาเนิน

ธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น

1). เปิดเผยข้อมูลการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงินอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

2). จัดทำารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำาปี

3). กำาหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตน และบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ซึง่เปน็สว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้

• รายงานเมื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก

• รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

• รายงานเป็นประจำาทุกสิ้นปี

• ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำาแหน่ง และได้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเน่ือง กรรมการท่านน้ันไม่ต้องยื่นแบบ

รายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

• ให้กรรมการและผูบ้รหิารส่งแบบรายงานการมส่ีวนได้เสียแก่เลขานุการบรษัิท และเลขานุการบรษัิทจะต้องส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้

เสียนี้ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทำาการนบัแต่วนัที่ได้รับรายงาน พร้อมทัง้ในการประชมุ

คณะกรรมการบริษทัทกุไตรมาส ได้มีการบรรจุวาระเรือ่งรายงานการมส่ีวนได้เสียในการประชมุคณะกรรมการบรษัิททุกไตรมาส

4). เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ 

5). เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการ และจำานวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

6). เปิดเผยโครงสร้างการดำาเนินงาน และการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างชัดเจน

7). เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็นรายบุคคล

8). เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำานวนค่าตอบแทนที่กรรมการ

ได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

9). เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบาย

10). รายงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

11). เปดิเผยโครงการลงทนุท่ีสำาคญัตา่งๆ และผลกระทบทีม่ต่ีอโครงการลงทนุ โดยเปดิเผยขอ้มลูสารสนเทศผา่นระบบ SET Community 

Portal ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบรษิทั เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ นกัลงทนุ สือ่มวลชน และผูเ้กีย่วขอ้งไดร้บัทราบขอ้มลูท่ีถกูต้อง 

ทั่วถึง และโปร่งใส

ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
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or confidential trade secrets, as well as other legal proprietary rights (such as: legal copyright computer software  programmes, 
whereby all software programmes used must be inspected and installed by the IT Department only). As such, copies of the 
Computer Crimes Act (2007) are posted, as reminders of the prohibited associated actions, on each employee desktop computer 
within the Company. Additionally, the Company requires that all employees acknowledge and sign an Agreement not to disclose 
any confidential Company information and not to violate any computer laws or intellectual property rights of others; whereby 
new employees sign this Agreement together with their contracts of employment. 

Policy Guideline Relating to Respecting All Laws and Principles of Human Rights
The Company supports and respects the principle of protecting human rights, and ensures that the business of the 

Company is, in no way, involved with any activities that violate basic human rights, such as: not supporting forced labour or 
use of child labour, treating all Stakeholders in an equitable manner, and respecting basic human dignity without any prejudice 
or discrimination with regard to place of birth, race, sex, age, religious belief, nationality and family name, physical abilities/
disabilities, skin colour, or social status.

Position on Anti Corruption and Corrupt Practices
The Company has incorporated in its Employees’ Handbook as well as in its Code of Ethics and Business Conduct Policy 

Guideline a ‘Zero Tolerance Policy’, as well has joined the “Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
Initiative organised by the Thai IOD. The Company has assessed the risks relating to fraudulent actions and has determined 
policies as well as business ethics relating to anti-corruption practices, as well as communicated these guidelines within the 
organisation together with procedures for informants to submit details on any suspected involvement by any person in any 
fraudulent activities. An internal Committee on protecting and suppressing fraudulent activities has been established; and all 
associated anti-corruption policies have been documented to fully inform employees, with all employees being required to sign 
their acknowledgement of such policies. 

Policy Guideline Relating to Anti-Corruption and Corrupt Practices
The Company has established channels of communications for any Stakeholders to submit information or complaints 

relating to possible fraudulent situations. Guidelines have also been established relating to the giving/acceptance of gifts, bribes 
or other benefits, entertaining or any expenses beyond reasonable or authorised amounts that are not in accordance with the 
Company’s regulations; together with clear guidelines on procurement processes and making donations, both of which activities 
are required to be undertaken in a transparent and equitable manner and in full accordance with all the relevant applicable laws 
and regulations as well as  established Company procedures.

As such, the Company has communicated these established rules and regulations relating to the activities of the 
Company to the all members of the Management group, so that these can also be informed to every employee - especially the 
sales representative and field staff - for acknowledgement and confirming their agreement, in writing, to strictly observe such 
established practices in a correct manner. 

Receiving Information and Complaints from Informants (or Whistle-blowers) 
The Company has assigned a member of the Management to be responsible for directly receiving any information and 

complaints, together with a Joint Investigation Committee to asses and investigate the accuracy of such complaints in an equitable 
manner. Policies have also been established in regard to effective internal controls, together with a reporting process with full 
transparency and accountability, so that people can feel confident that such assessments will be undertaken in an equitable manner. 
Additionally, measures have been established to protect the informants of suspicious fraudulent acts - especially informants or 
complainants, who are members of the Company’ staff, customers or persons assigned by the Company to investigate such possible 
incidents; so that these informants receive the rights to be protected in accordance with the applicable laws. These measures have 
been included in the Company’s Policies and Guidelines on good corporate governance.

In the event that any of the various Stakeholder groups have any suspicions or awareness of any possible irregular or 
illegal acts by others that are not in accordance with the applicable laws, regulations or established code of business ethics of 

SET Code of Best Corporate Governance Practices
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และสืบเนือ่งจากการทีบ่รษิทัได้ให้ความสำาคญัในเรือ่งการเปิดเผยข้อมลู และความโปร่งใสเป็นหน่ึงในปัจจยัสำาคญัของการดำาเนนิธรุกจิ จงึเป็น

ผลให้ในปี 2554 และ 2555 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Set Awards 2011 และ 2012 “บริษัทจดทะเบียนด้านนัก

ลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” (Best Investor Relations Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 ปีติดต่อกัน และสำาหรับปี 2556 บริษัท

ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ( Outstanding Investor Relation Awards 2013) ในงาน Set Awards 2013 จากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของบริษัท ได้ทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง

นักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ ฝ่ายงาน

นักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร e-mail : chank@singerthai.co.th หมายเลขโทรศัพท์ 0-2352-4777 ต่อ 4727 ซึ่งในปี 2556 ได้มีการ

จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน 

และนักวิเคราะห์ อย่างสมำ่าเสมอ โดยได้นำาเสนอผลการดำาเนินงานงบการเงิน ฐานะการเงิน คำาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(Management 

Discussion & Analysis) และได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพ่ือนำาเสนอข้อมูลผลประกอบการของ

บริษัท ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตสรุปได้ดังนี้

• จัดกิจกรรม เพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้พบปะนักลงทุนรายย่อย เพื่อชี้แจง สื่อสาร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง บนแนวทาง

การดำาเนินธุรกิจ และข้อมูลทั่วไปของบริษัท

• Company Visit ต่างๆ ตลอดจนการตอบข้อซักถามจาก นักวิเคราะห์ นักลงทุน โดยตรงผ่านทางอีเมล์และโทรศัพท์อย่างสมำ่าเสมอ

• ร่วมกิจกรรม “Thailand Focus 2013” เพื่อพบปะกับนักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศ

5. คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยบุคคลซึง่มีความรูค้วามสามารถเป็นท่ียอมรบัในระดับประเทศ เป็นผูม้บีทบาทสำาคญัในการกำาหนดนโยบาย

ของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำาเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำาหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และ

ภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับ

สูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ 

ปัจจุบันแม้ว่าการดำาเนินกิจการของบริษัทจะได้รับการชี้แนะแนวทางการดำาเนินธุรกิจจากบริษัท SINGER (THAILAND) B.V. ซึ่งเป็น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่ก็จะมีการควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทพร้อมทั้ง

คอยให้คำาปรึกษา และเฝ้าสงัเกตการณ์ทำางานของฝ่ายจัดการ ซึง่ในการจดัการงานปกติของบรษิทัเป็นหน้าท่ีในความรบัผิดชอบโดยตรงของฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการได้จดัให้บริษทัมีระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน รวมทัง้มกีารตดิตามการดำาเนินการในเรือ่งดงักล่าวอย่างสมำา่เสมอในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาต่างๆ ของธุรกิจจำานวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการตัวแทน

ที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำานวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำานวน 2 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นอิสระ จำานวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจำานวน

กรรมการอิสระเท่ากับร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ บริษัทมีการถ่วงดุลของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันกรรมการผู้มีอำานาจ

ลงนามผูกพัน ดังนี้ นายกาวิน จอห์น วอร์คเกอร์ นายบุญยง ตันสกุล และนายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และ

ประทับตราสำาคัญของบริษัท

สำาหรับความเป็นอิสระในการบริหาร ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่

ในการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลและการบริหารงานประจำา ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระตามความหมายของ

ตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

เพ่ือประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าที่ในฐานะกรรมการบรษิทั ปัจจบุนัการดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบรษิทัฯ จดทะเบยีนอืน่ และบรษิทัจำากดั 

ของกรรมการแต่ละท่านมีจำานวนไม่เกิน 5 บริษัท

ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี



91รายงานประจำาปี 2556 Annual Report 2013

the Company, they can submit such information or complaints, together with supporting details or evidence, to the Company’s 
Joint Investigation Committee to investigate and establish the truth in a fair manner. This Joint Invetigation Committee will then 
investigate and assess the truth, and summarise its findings to be submitted to the Company’s Management for consideration 
and further action.

Such information and complaints should be sent to these contact details:
Join Committee for Investigation of the Company (to establish the truth in a fair manner)
Singer Thailand PCL.
Post ffice Box 17, Bangrak Post Office 
Bangrak, Bangkok 10500 

Or : Tel: 66-2266-8324;  Fax: 66-2234-7107
Or : e-mail  : amnesty@singerthai.co.th

As such, during the previous year, the Company has received no disputes, issues, or information of any significance, 
from any Stakeholder groups.

4. Information Disclosures and Transparency
The Company has determined that the disclosure of any information and any communications be a core policy of the 

Company, whereby an Investor Relations and Corporate Communications Unit was established to represent the Company and 
central communications link between the Management group in regards to disseminating and disclosing information The Company 
also places importance on the disclosure of information, since it is an operational aspect with potential impact on the decision 
by investors and Stakeholders; thus it needs to be well-controlled through specific measures relating to disclosing both financial 
and non-financial information, in full compliance with  the relevant applicable laws and regulations. Such disclosures should be 
made in comprehensive detail that are credible, timely and in an adequate manner - both in Thai and English - through the SET 
Community Portal as well as the Company’s website, and in full compliance with  the relevant applicable laws and regulations 
as specified by the SEC and SET or other involved Government agencies. Further, these applicable rules and regulations need to 
be constantly  monitored for any current applicable amendments to ensure that the Company always complies to such applicable 
regulations and to be a guarantee to Shareholders that the Company operates its business in a fully transparent and straight 
forward manner, namely:

1).  Disclose financial and non-financial information in an accurate, comprehensive, andtimely manner.
2).  Prepare the Report of the Board of Directors’ Responsibilities for the Financial Statements for inclusion, together 

with the Audit Report of the Certified Public Accountant, in the Company’s Annual Report.
3).  Determine policies relating to the required reporting by Directors and members of Management regarding their 

vested interests as well as those of any related parties connected with the interests of the Company and Subsidiary 
Companies, based on the following guidelines and procedures:
• Report upon initially assuming the duties of a Company Director or a member of Management 
• Report whenever there is any change in the information or status relating to their vested interests
• Report at the end of every year 
• Report upon the termination of the term of office as a Director and upon being reappointed for another consecutive 

term; whereby Directors need not submit a report if there are no change in their status relating to any vested interests.
• Directors and members of Management are required to submit such reports (on the status of their vested interests) 

to the Company Secretary, who will then submit a copy to the Chairman of the Board and the Chairman of the 
Audit Committee within 7 working days from receiving such reports; whereby the agenda item relating to these 
reports on vested interests must be included for consideration by the Board of Directors Meeting every Quarter.

4).  Disclose the procedures for selecting and proposed nomination for new Directors Appointments.

SET Code of Best Corporate Governance Practices
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กรรมการผู้จดัการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสงูของบรษิทัไม่ได้ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอ่ืน และบรษิทัอืน่ ยกเว้นแต่บรษิทั

ย่อยที่ทาง บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เท่านั้น

บริษัทได้จัดให้มีขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (Charter) เพ่ือกำาหนดหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบต่างๆ และได้เปิดเผย (Charter) ดังกล่าวไว้ในเว็ปไซด์ของบริษัทด้วย นอกจากน้ันคณะกรรมการ ได้มีการจัดทำาแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยใช้แบบประเมินมาตรฐานที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำาขึ้น และได้มีการสรุป

ผลการประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการทุกท่านรับทราบ เพื่อจะได้นำาผลการประเมินใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

การปฐมนิเทศกรรมการ ในกรณีที่บริษัทมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทมีนโยบายให้มีการจัดการปฐมนิเทศ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ เพือ่แนะนำาลกัษณะธรุกจิและแนวทางการดำาเนนิธรุกจิของบริษัท พร้อมท้ังจัดให้กรรมการใหม่มกีารประชุมพบปะกบัทางคณะกรรมการ

บริหาร และทีมผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับทราบข้อมูล แนวทางปฏิบัติ ในส่วนของกรรมการบริษัทและข้อมูลของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการเข้าเยี่ยม

ชมคลงัสนิค้าและสาขาของบริษัท ก่อนทีก่รรมการใหม่จะเข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัยงัสนบัสนนุให้กรรมการใหม่เข้ารบัการอบรม

หลักสูตรจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่

จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทร่วมกับส่วนฝึกอบรมของบริษัท เป็นผู้จัดทำาทะเบียน

ประวัติการเข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ และผู้บริหาร พร้อมทั้งนำาเสนอหลักสูตรที่เหมาะสมต่อกรรมการแต่ละท่าน เพื่อพิจารณาเข้าร่วมอบรม 

และสัมมนา ในปีที่ผ่านมากรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรและร่วมกิจกรรม

สัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ อาทิเช่น CEO Exclusive Trip to Myanmar “Building Business Partnership Myanmar - Thailand”, การ

ลงทุนต่างประเทศ : ทางเลือก โอกาสและการบริหารความเสี่ยง, IOD Conference : Board Leadership Evolution และ CG Forum : Board 

Monitoring - How to Build the Spirit of Good CG เป็นต้น 

คณะกรรมการบริษัทมีกำาหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำาทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจำาเป็น บริษัทมีการกำาหนด

วาระการประชุมที่ชัดเจน โดยเลขานุการบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมท้ังเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ

ล่วงหน้า กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2556 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท

มีการประชุมทั้งสิ้น จำานวน 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำาหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 4 ครั้ง และครั้งพิเศษ 1 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัด

ส่งเอกสารประกอบวาระการประชมุ ในแต่ละวาระส่งให้กับกรรมการบรษิทัแต่ละท่านล่วงหน้า เพือ่ให้กรรมการบรษิทัมเีวลาศกึษาข้อมลูในเรือ่งต่างๆ 

อย่างเพียงพอ และบริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2556 จำานวน 1 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2556 ของกรรมการ

แต่ละท่าน ได้นำาเสนอในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” 

ในการพจิารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการ ซึง่ทำาหน้าท่ีประธานในทีป่ระชมุได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคดิเหน็ได้อย่างอสิระ ทัง้นี้ 

การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงและกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้า

ร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็น

เสยีงชีข้าดในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัให้ความสำาคญั ในเรือ่งรายการระหว่างกนั และเรือ่งการจดัการเกีย่วกบั

ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ของผูเ้กีย่วข้องอย่างรอบคอบเป็นธรรม และโปร่งใส รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูในเรือ่งดงักล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณี

ทีก่รรมการบริษัทคนหน่ึงคนใดมีส่วนได้เสยีกบัผลประโยชน์เกีย่วกบัเรือ่งทีม่กีารพจิารณา กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีจะต้องไม่มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ

ในเรื่องนั้นเมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทร่วมกับบริษัท ที่ปรึกษากฏหมาย แชนด์เลอร์และทองเอก จำากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฏหมายอิสระ

ของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และเป็นผู้มีหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุมและความคิดเห็นของกรรมการอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์

อกัษร เพือ่จดัทำารายงานการประชมุเสนอให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัรบัรองในวาระแรกของการประชมุคร้ังถดัไป และให้ประธานกรรมการบรษิทั

ลงลายมอืชือ่รบัรองความถกูต้อง ทัง้นี ้กรรมการบรษิทัสามารถแสดงความคดิเหน็ ขอแก้ไขเพิม่เตมิรายงานการประชมุให้มคีวามละเอยีดถกูต้องมาก

ที่สุดได้ รายงานการประชุม ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ สำานักงานเลขานุการ

บริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
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5).  Disclose the duties and activities of the various Board Committees, together with how many times each Committee 
met as well as the attendance record of each member of each Committee during the year. 

6).  Disclose the structure and nature of the business operations, as well as the shareholding in each Subsidiary and JV 
Company. 

7). Disclose information relating to the remuneration for each Director - in their capacity as a Company Director and 
member of the various Board Committees.

8).  Disclose the policy relating to the remuneration for Directors and members of Management, with details regarding 
the various types of remuneration and benefits together with the remuneration for Directors as members of the 
various Board Committees. 

9).  Disclose policies relating to protecting or taking care of the environment and society, together with the outputs and 
achievements resulting from the actions undertaken in compliance with these policies. 

10).  Report on the policies and practices relating to good corporate governance, together with the outputs and achievements 
resulting from the actions undertaken in compliance with these policies. 

11).  Disclose investments in any important projects together with the results of such investments; whereby such disclosures 
are made via the  SET Community Portal and posted on the Company website -  so that all Shareholders, investors, 
the press and media, and any involved parties are fully informed in an accurate, comprehensive and transparent 
manner in accordance with the Company’s policy of giving great importance to full disclosures of information and 
transparency, which is a key factor in the overall operations of the Company.

 As such, in 2011 and 2012, Singer Thailand PCL., received the  SET “Best Investor Relations Award 2011 and 
2012”  for two consecutive years, while in 2013 the Company also received the “SET Outstanding Investor Relations 
Award 2013” at the SET Awards  ceremony in 2013.

The Investor Relations and Corporate Communications Department of the Company has undertaken activities relating to 
contacting, informing and communicating with institutional investors, general investors, and Shareholders, as well as securities 
analysts and involved Government agencies on an equal and equitable basis. Shareholders who wish to contact the Investor Relations 
Unit for further  information can do so directly via email at chank@singerthai.co.th or by telephone at 66-2352-4777 ext. 4727.

During 2013, various activities were undertaken; whereby the CEO, Director/Controller & Finance Director regularly met 
with various individual or institutional investors and securities analysts, in order to make presentations regarding the financial 
status of the Company and the Management Discussion & Analysis (MD&A); as well as participated in the SET Opportunity 
Day for investors to present the Company’s operating performance results of and overview for the future operating trends of the 
Company; with details as follows:

• Investors related activities and meetings involving the CEO and individual investors, in order to make a presentation 
and create an better understanding of the business trends and overall operating activities of the Company. 

• Various company visits by and regular meetings or conference calls with securities analysts and investors, in order to 
answer questions about the Company’s operations.  

• Participation in the “Thailand Focus 2013” event, in order to meet overseas institutional investors.

5. Responsibilities of the Board of Directors
The Board of Directors comprises of qualified persons with the knowledge and abilities that are recognized  at the national 

level, who have a vital role in defining the policies of the Company and, together with the Senior Management group, also 
determine the overall long term and short term business plans, financial policies and risks management policies and procedures, 
as well as the overall image and reputation of the Company. The Board also plays an important role in the overall governance of 
the Company, together with evaluating the performance of the Companythe Company and independently monitoring the activities 
of the Management group in order to ensure that they act in full accordance with the established policies and plans. 

SET Code of Best Corporate Governance Practices
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At present, despite the fact that the Company business is based upon the operational guidance from and suggestions 
of  SINGER (THAILAND) B.V., who is the majority Shareholder,  however the Board of Directors oversees and controls the 
Management group to ensure that they manage the operations in accordance with the established and agreed policies and strategies 
of the Company. The Board also advises and monitors the Management group in regards to the overall business activities, while 
the day-to-day normal operations is the direct responsibility of the Management group.

The Board of Directors has established a system of internal controls together with an Internal Audit function, and closely 
monitors the activities of these key internal units on a regular basis at the Board Meetings.

The Company’s Board of Directors comprises of  8 persons, who possess extensive experience in various area and business 
disciplines; whereby there are 2 representatives from the majority Shareholder group, 2 Executives Directors, and 4 Independent 
Directors (which is equal to 50% of the total number of Directors). There is an effective balance of power within the Board of 
Directors, with the current authorised Directors of the Company being: Mr. Gavin John Walker, Mr. Boonyong Tansakul, and 
Mr. Paitoon Sukhanaphorn - whereby any 2 of these 3 authorised Directors signing together and affixing the  Company seal can 
legally bind the Company.

With regard to the management independence, the Chairman of the Board is not the same person as the Chief Executive 
Officer, so as to achieve a clear separation of  duties in regards to the determination of policies and the day-to-day management 
of the Company. Further, the Chairman of the Board is also an Independent Director in full accordance with the required 
specifications as determined by the SET,  and has no relationships with members of the Management group.

In order to achieve maximum effectiveness in performing the duties of a Director of the Company, currently each Director 
are not allowed to be Directors of more than 5 other listed companies concurrently. 

The CEO as well as other Senior Managements are not Directors in any other listed or non-listed companies, except for 
being Directors in the Subsidiary Companies, in which Singer Thailand PCL. has approximately a 99.9% equity holding

The Company has established a clear scope duties and of authority for the Board of Directors together with the respective 
Charter for the various Board Committees, in order be able to clearly disclose the respective scope of duties and authority on 
the Company’s website.

Additionally, the Board of Directors has established procedures for their own performance evaluation - on a group and 
individual basis, though using performance evaluation forms in accordance with those designed and specified by the SET; whereby 
these performance evaluations results are then summarised for discussions in the Board of Directors Meeting, so that every 
Board member is made aware of these evaluation results and can use them to make further improvements to their performances.

An orientation programme is undertaken in the event that the Company has appointed a new Director. This programme 
incorporates a set of documents and comprehensive useful information in order to introduce the new Director to the business 
model and overall operations of the Company. 

At the same time introductory meetings and discussions are arranged with the Management Committee and members 
of the Management group, in order to familiarise the new Director with the overall activities of the Board and Management, 
together with arranged visits to the warehouse facility and branch outlets before attending a Meeting with the other Directors. 
The Company also encourages that new Directors attend various associated courses arranged by the Thai IOD, in order to benefit 
the effective discharge of their duties and responsibilities as a company Director.

The Company also supports and encourages Directors, members of Management and the Company Secretary to join in 
other seminars or courses arranged by various outside organisations, such as: the Thai-IOD, Thai Listed Companies Association 
and others. This is in order to create maximum confidence and level of knowledge in carrying out their duties more effectively. 
The Company Secretary and the Training Department is responsible for preparing and updating the training records of each 
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Board Director and members of the Management group, as well as to recommend various relevant seminars and course that may 
be suitable for each Director to consider attending.

During the past year, the CEO and Director/Controller and Director of Finance attended various business events, seminars 
and course to enhance their knowledge,  such as:  CEO Exclusive Trip to Myanmar “Building Business Partnership Myanmar - 
Thailand”; Investing Overseas : Options and Opportunities and Managing Risk; IOD Conference: Board Leadership Evolution, 
and Corporate Governance Forum: Board Monitoring - How to Build the Spirit of Good Corporate Governance.

Normally, the Board of Directors holds a Board Meeting every Quarter as well as special Board meetings as necessary.  
The Company clearly determines the proposed agenda items for consideration in advance; whereby the Company Secretary 
will coordinate and arrange to send out,  to all Directors in advance, Notifications of the scheduled meetings together with any 
supporting information and documents. During the Board Meeting Directors can freely express their opinions without being 
obliged or influence by others. In 2013, the Board of Directors held a total of 5, comprising of 4 normal scheduled Board 
Meetings together with 1 special Board Meeting. For each Board Meeting, all supporting documents relating to each agenda 
item to be considered are sent out in advance to all Directors, so that they may adequately review and study them in detail prior 
to the Meeting; and there was 1 Annual General Shareholders Meeting. The attendance record of each Board Director for Board 
Meetings isindicated in the ‘Management Structure’ segment.

In the consideration of various agenda items and matters, the Chairman of the Board, also acting as the Chairman of the 
Meeting, allows all Directors to opportunity to freely express their opinions. Voting on any matters is on a ‘majority vote’ basis; 
whereby each Director has one vote, and any Directors having a vested interest in the matter being voted upon is not allowed 
to attend that part of the Meeting and/or also not allowed to vote on the matter in question.  Further, in the event of a tie, the 
Chairman has one additional and deciding vote.

Additionally, the Board of Directors places great importance on any ‘related party transactions’ as well as in the careful, 
equitable and transparent consideration of any situations with possible conflict of interests between involved parties, together 
with disclosing information related to all such transactions fully and in a comprehensive manner. In the event that a Director has 
any vested interests in any matter being considered, that Director is not allowed to join the discussions, decide or vote on the 
matter.  After each meeting, the Company Secretary together with the legal advisors (Chandler and Thong-Ek Law Office Ltd, 
the independent legal advisory firm to the Company and who also attends every meeting) is responsible for recording in detail 
the Minutes of the meetings, including the key discussion points and opinions expressed by each Director, which Minutes are 
then considered for adoption as the first agenda item of the next Board Meeting whereby Directors can comment and recommend 
any amendments, as required, for the sake of better clarity and accuracy. The Chairman will then approve the Minutes as being 
correct and formally adopted. The approved Minutes are then maintained for safe keeping, as top secret/confidential information, 
in the Company’s documentation system at the office of the Company Secretary together with a soft copy on file with the list of 
proposed agenda items for consideration for easy search and reference in the future.
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คว�มรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบ�ยและแนวท�งก�รดำ�เนินง�นด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

1.  ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำาเนินธุรกิจ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้มีการกำาหนดเป็นนโยบายของ

บริษัท โดยให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มี

ส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ลูกค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่

กฎหมายกำาหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่กระทำาการใดๆ ที่เป็นการละเมิด / ริดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นด้วย โดยกำาหนดแนวทาง

ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี้

• นโยบ�ยและคว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

1. ได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ เพื่อเพ่ิมความโปร่งใสและเพ่ิมความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เก่ียวข้องทุก

ฝ่าย โดยได้กำาหนดนโยบายและทิศทางการดำาเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

กำากับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำาเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

2. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลท่ีจำาเป็นเพ่ือประเมินบริษัทโดยเท่าเทียมกัน และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน 

พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

3. จัดให้มีระบบ ซึ่งให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

• แนวท�งเกี่ยวกับคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 

1. พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดต่อกับคู่ค้าและบุคคลอื่นใด

2. พนักงานต้องอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษัท อย่างเต็มท่ี ในกรณีมีความจำาเป็นต้องทำางานอ่ืน เพ่ือเพ่ิมพูนรายได้หรือเพื่อ

วัตถุประสงค์อื่นนอกเวลาทำางาน งานนั้นต้องอยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้

• ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน

• ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน

• ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียงและกิจการของบริษัท

• ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท

• ไม่เป็นการนำาความลับของบริษัทไปใช้

•  ม�ตรก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น 

บริษัท ได้กำาหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือผู้บริหารบริษัท ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หนังสือนโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต (Zero 

Tolerance Policies) อีกทั้งบริษัทได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทาง

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้สอดคล้องกับสาส์นจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า “ทุจริตไม่เคยเนรมิต

ความสำาเร็จให้ใคร” 

2.  ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับ ในการท่ีจะมีความสุขในฐานะท่ีเป็นมนุษย์และเป็นส่วนหน่ึงของสังคม สิทธิมนุษยชน

ปกป้องปัจเจกชน ตลอดจนเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั้นๆ การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสำาคัญต่อความมั่นคงและความ

สงบสุขของสังคม

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จึงให้ความสำาคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน และได้ตระหนักในคุณค่าของ

ทรัพยากรมนุษย์และประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร จึงได้ส่งเสริมบรรยากาศการทำางานอย่างมีส่วนร่วมและมอบโอกาสความ

ก้าวหน้าในสายอาชพีอย่างเท่าเทยีมกนั โดยพนกังานจะได้รบัการพฒันาส่งเสรมิให้มคีวามรู ้ความสามารถอย่างทัว่ถงึและต่อเนือ่ง เพือ่การสร้างคณุค่า

และดำารงความเป็นเลิศในธุรกิจ ภายใต้แนวทางการบริหารงานบุคคล ดังนี้
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CSR (Corporate Social Responsibility)
The Company had defined its policies and directives relating to its 
Corporate and Social Responsibilities (CSR) framework as described below.

1. Undertaking business in a just and equitable manner

To achieve just and equitable business operations, Singer Thailand PCL., and all its Subsidiary Companies have defined, 
as a core strategy, the giving of great importance to the rights of all Stakeholders - whether internal (ie: staff and management 
members) or external (ie: customers, creditors, and Government agencies or other organizations), as well as local communities, 
society as a whole, and the environment. This just and equitable way of doing business is not limited to what is required by law 
but also includes those actions that will not infringe upon or abuse the basic rights of all such Stakeholder groups; whereby the 
following standard “Code of Ethical Business Conduct” have been defined as described below. 

• Policies and responsibilities towards Shareholders
1. Establishing a framework for good corporate governance policies and practices, in order to enhance full transparency 

towards and trust among its Shareholders, investors, and all other Stakeholders - through having in place policies and  
directives relating to the Company’s business operations and activities as well as through giving great importance to having 
in place specific internal controls and audit systems to effectively ensure and monitor that Management complies to the 
agreed internal policies and strategies. All of these procedures and activities are for the full benefit of its Shareholders.

2. Respecting the basic rights of all its Shareholders to receive, on a uniform and equal basis, all relevant information required 
to assess the Company operations; and giving full disclosures regarding the Company’s performance results and financial 
status together with detailed supporting documentation, as required by the SET and SEC’s rules and regulations.

3. Having in place effective systems and procedures to ensure that every single Shareholder will receive the same and 
equal treatment during the Shareholders Meetings.

• Guidelines relating to “Conflict of Interests” situations 
1. In their dealing with customers or other outside parties, all staff employees are required to avoid any possible situations 

of possible ‘conflict’ with regard to their own personal interests and those of the Company.
2. All employees are required to be fully committed (in terms of their efforts and time) towards the welfare of the 

Company. In the event that they wish or have to undertake on any additional work outside the normal working hours 
(in order to increase their personal income or for whatever reason), the following guidelines must be observed :
• It must not affect their assigned role or responsibilities within the Company,
• It must not be illegal or cause any conflicts or unrest; and must be within the normal boundaries of good behavior 

as a Thai citizen,
• It must not have any negative impacts on the good name or reputation of the Company,
• It must not be in conflict or in competition with the Company’s business activities and associated benefits, and
• It must not involve with the wrongful use of any confidential information of the Company.

• Anti-corruption policies and measures

The Company has included in both the Company’s Handbook for Management and the Code of Ethical Business Conduct 
that the Company has an absolute “zero tolerance policy” with regard to corrupt business practices, as well as the Company 
being a signatory in endorsing the private sector’s coalition for anti corruption organized by the Thai- IOD; whereby this policy 
also reflects the CEO key message that “corruption has never achieved any success for anyone” 

2.  Respect for Human Rights

The right to be happy and a part of society as well as to be treated with dignity and respect are the basic human rights of 
everyone. The respect for these basic rights is the basis for a stable and peaceful society.

Singer Thailand PCL., and its Subsidiary Companies, therefore, gives great importance to the respect for basic human 
rights and the great value of its human resources, as well as wishes to enable all its employees to feel proud of the Company. 
Thus, the Company promotes a good working environment and always encourages everyone to play a part in its development. 
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• ด้�นคว�มเสมอภ�คและโอก�สที่เท่�เทียม 

1. การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดำาเนินการโดยยึดถือประโยชน์และผลสำาเร็จของบริษัท ด้วยหลักคุณธรรม หลักความเสมอภาค หลัก

ความสามารถและความจำาเป็นในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ได้ “คนดี” และ “คนเก่ง” ที่มีทัศนคติสอดคล้องกับงานและวัฒนธรรมของ

องค์กร โดยคำานึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำาแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และข้อกำาหนดอื่นๆ ที่จำาเป็นแก่งาน และไม่มีข้อ

กีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคล

3. กำาหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถของพนกังาน รวมทัง้จดัสทิธปิระโยชน์และสวสัดิการแก่พนกังานและครอบครวั โดย

จะคำานึงถึงโครงสร้างเงนิเดอืนทีส่อดคล้องกบัภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกจิ และการปรบัขึน้ค่าจ้างพจิารณาจากความสำาเรจ็ของธรุกจิและ

ผลการปฏิบัติงานความอุตสาหะของพนักงานในปีที่ผ่านมา 

4. สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านความสามารถหลักของธุรกิจ ความสามารถในเชิงบริหารจัดการ 

และความสามารถในการปฏบัิตงิาน โดยสนบัสนนุทัง้ทางด้านงบประมาณและเวลาในการพฒันาอย่างสมำา่เสมอต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาความ

สามารถในการทำางาน เปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี และ

มีความรู้ในการทำางาน

5. เสริมสร้างบรรยากาศในการสื่อสารที่ดี ที่จะนำามาซึ่งความสัมพันธ์อันดี และประสิทธิภาพในการทำางานร่วมกัน

6. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางสือ่สารในการเสนอแนะและร้องทกุข์ในเรือ่งคบัข้องใจเกีย่วกบัการทำางาน ความเป็นอยู ่และ

สิทธสิวสัดกิารผ่านคณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบกจิการ โดยข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพจิารณาอย่างจรงิจงัและกำาหนด

วิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำางานร่วมกัน

7. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนกังานทกุระดบัชัน้ ในการได้ไปทศันศกึษายงัต่างประเทศ เพือ่เปิดโอกาส โลกทศัน์และมมุมองในการทำางาน

และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต รวมทั้งนำามุมมองหรือองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับการทำางาน

•  ด้�นก�รล่วงละเมิด

1. ผูบ้งัคบับญัชาพงึปฏบิตัตินให้เป็นทีเ่คารพนบัถอืของพนกังาน และพนักงานไม่พงึกระทำาใดๆ อนัเป็นการไม่เคารพนบัถอืผูบ้งัคบับญัชา

2. พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำาต่อผู้อ่ืน บนพ้ืนฐานของ 

เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

3.  ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม

บรษิทั เชือ่ในพลงัของบคุลากรทกุคนในองค์กรว่าเป็นกำาลงัสำาคญัในการร่วมผลกัดนัองค์กรให้ไปสูว่สิยัทศัน์และพนัธกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงมีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ๆ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

ทัศนคติที่ดี และมีความพร้อมที่จะเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ควบคู่ไปกับการรักษาบุคลากรที่มีอยู่แล้ว ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะต่างๆ 

เพิ่มขึ้น สามารถทำางานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรักความผูกพันอันจะบรรลุไปสู่เป้าหมายของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และที่สำาคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่บริษัท มุ่งเน้นมาโดยตลอด คือการให้พนักงานทำางานอย่างมีความสุข มีความรักและความภาคภูมิใจที่

ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

•  ด้�นก�รบริห�รค่�จ้�ง ผลตอบแทน และสวัสดิก�รต่�งๆ

บริษัท ยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงิน 

ช่วยเหลือและเงินกู้สวัสดิการต่างๆ รวมถึงสวัสดิการทางด้านอื่นอีกมากมาย เช่น เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำาปี การท่องเที่ยว

ประจำาปี ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการดำาเนินชีวิตการทำางานและชีวิตส่วนตัวตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

•  สิทธิและเสรีภ�พของบุคคล 

บริษัท ให้ความสำาคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการดำาเนินงานของบริษัท ไม่

ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็น

ลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บังคับบัญชา บริษัทยังได้จัดเตรียมตู้หรือกล่องรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรียนอื่นๆ ไว้ภายในบริษัท 

เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคดิเหน็และข้อร้องเรยีน โดยจะมคีณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกจิการนำาข้อคดิเห็นและข้อเสนอ

คว�มรับผิดของต่อสังคม
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Within its established human resources development framework, the Company endeavors to give all employees oppor-
tunities for career advancement on an equal basis through ongoing capabilities development and skills training, in order to build 
business value and achieve work excellence as follows: 

• Equal treatment and opportunities for advancement 
1. Treating all employees alike equally with respect for their dignity and value as a human being.
2. Recruiting and selecting capable people to operate our business, based on the required benefits and achievements 

of the Company and in an just and equal manner; as well as based on the evident capabilities and the needs of the 
Company’s operations, in order to acquire good and capable people, who share the same mindset as well as business 
and cultural orientation as the Company. The required qualifications, education, experiences and other criteria for each 
position will be taken into consideration without imposing any restrictions with regard to sex, age, race, nationality, 
religious beliefs, or personal relationships. 

3. Determine and implement employees’ remuneration schemes as appropriate to the individual capabilities together 
with a welfare and benefits package for the staff and their family based on the current economic situation; as well as 
determine annual increases in the overall compensation schemes based on the Company’s overall performance results 
and the individual employee’s efforts and contributions during the past year. 

4. Encourage and promote continuous development of staff knowledge and capabilities, including their basic business 
skills, management skills, and ability to effectively carry out their assigned responsibilities; whereby support is given 
by the Company in terms of training budgets and time-off allowed to be able participate in such development programs 
on an ongoing basis. This is in order that all employees will have the same opportunities for self-development, in order 
to be able work more effectively as well as to facilitate their career advancement, so that the Company will benefit 
from having more skilled and capable human resources with the right attitude towards their work and the Company. 

5. Continuously promote and enhance good internal communications that will facilitate good intra-staff relations and 
effective cooperation at the work place. 

6. Promote an open environment whereby every staff has the opportunity to communicate and submit any suggestions 
concerning work as well as any complaints or issues regarding their working conditions and welfare via an Company 
Employees’ Welfare Committee. All suggestions and complaints will then receive full and serious consideration 
and appropriate response, in order benefit all parties as well as to enhance good internal cooperation and working 
relationships. 

7. Promote and offer opportunities for staff at every level to be able to participate in overseas work-related training or 
field trips, so as to open up their minds to new ideas and expose them to new experiences, which they can then possibly 

apply in their own work upon returning home. 

• Infringements or Abusive Behaviors
1. All Managers and Supervisors should show the proper respect towards their subordinates; and all subordinates must 

also act likewise towards their superiors.
2. Every staff member must not express anything or act in any way that will infringe upon the basic individual rights of 

others in terms of race, nationality, or religious beliefs, as well as any physical or mental disabilities. 

3.  Equitable Treatment for all Workers 

The Company values and believes in the power or ability of its human resources, which are vitally important in effectively 
driving the organization towards the realization of its vision and achievement of its mission in accordance with the agreed 
business strategies. 

Thus, the Company strives to recruit and select new hires who have the knowledge, capability, attitude and mindset, and 
full willingness to join and work for the Company. At the same time, the Company also strives to retain its existing employees 
through continuous development of their knowledge, skills and capabilities so that they can achieve good team work, assist each 
other as needed, as well as build up mutually solid working relationships and bonds - all of which will enable the Company to 

CSR (Corporate Social Responsibility) 
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แนะตลอดจนข้อร้องเรยีนอืน่ๆ ทีม่พีนกังานแสดงความคดิเหน็และข้อร้องเรยีนไว้ มานำาเสนอผูบ้รหิารในวนัทีม่กีารประชมุผูบ้รหิารพบพนกังานเป็น

ประจำาในทุกๆ เดือน

•  ด้�นพัฒน�ศักยภ�พพนักง�น

บริษัท มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบสำาหรับพนักงานทุกระดับ ท้ังการพัฒนาศักยภาพ และมีการจัดกระบวนการพัฒนา

พนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสอนงาน (Coaching) การพัฒนาในงาน (On the job training) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) และ

เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

• ด้�นก�รมีส่วนร่วมต่อก�รสร้�งสรรค์สังคมและชุมชน

บริษทั ให้การสนับสนนุและส่งเสรมิให้พนักงานทกุคนมีส่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ เพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) โดยกำาหนดเป็นนโยบาย

ให้แต่ละหน่วยงานและสาขาของบริษัทที่มีอยู่ทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมแสดงพลังในการทำาความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชน

ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยได้มีการจัดตั้ง CSR Club ที่เกิดจากการรวมตัวของพนักงานที่มีจิตอาสา ร่วมกันบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม

4. คว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยังมีนโยบายให้พนักงานทุกคน

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือคู่ค้า ดังนี้

• ลูกค้�

1. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีความเป็นธรรมและเชื่อถือได้

2. มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา และส่งเสริมการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

• คู่ค้�และคู่สัญญ�

1. มุ่งมั่นในการจัดหาสินค้าและบริการอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการแข่งขันบนฐานข้อมูลที่เท่าเทียมกัน มีหลักเกณฑ์ในการประเมิน

และคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา จัดทำารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม จัดการให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา และมีหลักการการจ่าย

เงินให้แก่คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำาระเงินที่ตกลงกัน

2. มุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ย่ังยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาท่ีมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่

คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3. ห้ามพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญา

5. ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนและสังคม

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความมีจริยธรรมและคุณธรรมท่ีดี ควบคู่ไปกับการดูแล ช่วยเหลือและ

ร่วมสร้างสรรค์สงัคมไทยอย่างยัง่ยนืเป็นสำาคญั โดยบรษิทัได้เลง็เหน็ว่า การฝึกอาชพีให้กบัสงัคมไทยเป็นรากฐานทีส่ำาคญัของสงัคม จงึร่วมพฒันา ส่ง

เสริม และให้การสนับสนุนด้านการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน เยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ต้องขังหญิง อย่างต่อเนื่อง อันเป็นที่มาของโครงการ 

สร้างงาน สร้างอาชีพ ที่ทางบริษัทฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ 

6. ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม

บริษทั ตระหนักถงึความสำาคญัของการประหยดัพลังงาน การรกัษาสิง่แวดล้อม และได้มกีารรณรงค์ให้มกีารใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ

สงูสดุ ซึง่ถือเป็นความรับผดิชอบต่อสงัคมอย่างหนึง่ บริษทัได้พัฒนาอปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ง ดงันัน้สนิค้าทีบ่รษิทัจำาหน่ายจงึเป็นสนิค้าทีม่ี

ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ยิง่ไปกว่าน้ัน ตูเ้ยน็ของซงิเกอร์ได้พฒันาอกีขัน้โดยใช้นำา้ยาทำาความเยน็ที่ไม่ทำาลายสิง่แวดล้อม และไม่ทำาลายชัน้บรรยากาศ

ของโลก “NON CFC” คือสาร “C-Pentane” ซึ่งมีค่าในการทำาลายโอโซนเป็นศูนย์ 

ทางบรษิทัมคีวามตัง้มัน่ในการประกอบธรุกจิอย่างมคีณุภาพ เพือ่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวมและผูบ้ริโภคอย่างต่อเนือ่ง อกีทัง้บริษทัยังมี

การรณรงค์ให้พนักงาน นำากระดาษที่ใช้แล้วนำามา Reused ใช้อีกด้านหนึ่ง รวมถึงให้มีการคัดแยกขยะและการนำากล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์มาใช้ใหม่

คว�มรับผิดของต่อสังคม
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more effectively and efficiently achieve its business goals and objectives. Additionally and most important of all, the Company 
always strive to create a positive and happy working environment, with all employees liking each other and feeling proud to be 
a part of the organization.

• Management of compensation /remuneration schemes and employee welfare 

The Company believes in having an equitable compensation policy to facilitate a good and happy living standard that 
are appropriate to the current costs of living, as well as in providing financial assistance or support and various other employee 
welfare benefits (such as providing staff uniforms, annual health check-ups, and annual staff trips etc.). The Company also 
believes in encouraging all employees to be a happy at work and have a good balance between their working life and personal 
life, based on the principles of economic self sufficiency. 

• Individual rights and freedom of choice of employees

The Company gives great importance to the protection and preservation of human self-dignity as well as of individual 
rights and freedom of choice, through addressing and incorporating measures to prevent any such potential infringements of 
individual rights as an integral part of the Company’s core operating procedures, as well as ensuring equal treatment for all em-
ployees. All Singer staffs have the opportunity to submit any complaints or personnel management issues to their supervisors/
managers, with ‘suggestion boxes’ being available and located throughout the Company facilities for any employee to submit 
any such suggestions or observations and comments as well as any complaints and issues, or requests. 

The Company Welfare Committee will then seriously consider such all inputs and then, at every monthly management-staff 
meetings, will make their recommendations to the Management as to the appropriate responses and feedback to be made and/
or actions to be taken. 

• Development of staff potential 

The Company has established various procedures and systems relating to the continuous development of the potential 
of its employees at every level - including formal training programs, staff coaching, on the job training, and mentoring, so that 
every employee is able to become more effective in their work and be a positive part of the orgainisation.

• Active participation in creative activities to benefit society and local communities

The Company encourages all employees to be actively involved in various CSR-related programs and activities that will 
benefit society, the community and the environment .Through its CSR policies, each and every business unit and branch of the 
Company should actively participate in any good deeds to give back to as well as help society and the various communities (both 
at the national and local levels) in which the Company operates. 

As such the CSR Club SINGER has been established with close cooperation among all employees, through which 
organization various good deeds and CSR campaigns that will positively benefit society, communities and the environment are 
undertaken.

4.  Being Responsible towards Consumers and Business Partners 

Apart from complying with all legal requirements relating to the treatment of consumers, Singer Thailand PCL., and its 
Subsidiary Companies also has policies in place requiring all staff members to apply ethical business practices in their actions 
towards both consumers and its business partners, as follows :

• Consumers
1. Always strive to strictly adhere to any business terms and conditions as agreed with customers in a just and credible manner.
2. Always strive to disclose all relevant information accurately and completely as well as in a timely manner; and also 

endeavor to continuously promote positive customer relationships at all times. 

CSR (Corporate Social Responsibility) 
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7. ก�รมีนวัตกรรมและก�รเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จ�กก�รดำ�เนินง�นที่มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ซงิเกอร์ คอื ผูผ้ลติชัน้นำาในด้านจกัรเยบ็ผ้า เรามีชือ่เสยีงเป็นท่ีรูจ้กักนัมายาวนานเกีย่วกบัการพฒันา ค้นคิดนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถงึออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย คุณภาพสูง และมีคุณลักษณะโดดเด่นหลายประการ เพ่ือสนองความต้องการของผู้ท่ีช่ืนชอบงานตัดเย็บและเย็บปักถักร้อย 

อีกทั้งเรายังมีคุณครูและบุคลากรที่มีความชำานาญ ที่จะสอนงานด้านตัดเย็บและการประดิษฐ์ชิ้นงานด้วยจักรเย็บผ้าซิงเกอร์ โดยเรามีความพร้อมที่

จะดำาเนินการสอนชิ้นงานและจัดฝึกอบรม ตามโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ต้องขังหญิง อย่างต่อเนื่อง 

คว�มรับผิดของต่อสังคม
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• Business Partners/Contractual Parties 
1. Always strive to source both products and services with high standards of quality, within a framework of equal 

information disclosure and competitive manner; as well as use clear and transparent procedures in choosing to deal 
with any business partners and/or contractual parties. 

 Make use of appropriate contractual agreement formats; as well as manage and monitor them closely to ensure that all 
agreed terms and conditions are fully complied to. Avoid using any corrupt business practices or wrong doings in all 
stages of the sourcing and purchasing process; as well as implement timely payment procedures strictly in accordance 
with the agreed payment terms and conditions. 

2. Always endeavor to continuously develop and maintain positive and long lasting relationships with all business partners 
and contractual parties, based on clearly established mutual trust and agreed requirements in terms of supplying 
products/services of the highest standard of quality as appropriate to the agreed pricing and/or technical specifications. 

3. All employees are strictly prohibited from receiving or taking any “benefits” of any nature whatsoever from any 
business partner and/or contractual parties.

5.  Development of Society and Local Communities 

The Company is always aware and mindful of the great importance of operating its business based on the highest ethical and 
moral business standards, as well as believe in looking after and helping to positively create a good Thai society on a sustainable basis.

As such, the Company believes that in effective vocational development and training are the key basic grass root requirements 
of society as a whole; and thus continuously develops and promotes vocational training programs for students, young people 
and housewives as well as female prison inmates, which activities form the basis for the various “Building up vocations and 
incomes” projects that have been undertaken by the Company in close cooperation with various Government agencies and other 
private organizations, 

6. Protecting and Managing the Environment 

The Company realizes the great importance of efficient energy usage and energy savings as well as the associated protection 
of the environment; and thus it promotes the usage of energy-efficient electrical appliances, which activity is a part of our CSR 
policies and practices. 

The Company produces only those appliances that are considered as energy-efficient bearing the official “No 5” 
Energy-Efficient label. Further, Singer produces refrigerators that uses (non CFC) coolants chemical which do not destroy or 
damage the environment and the ozone layer, namely C- Pentane which has a ozone layer destruction rating of ‘zero’.

The Company also emphasizes and focuses on only operating its business with high quality standards for the overall 
benefit of society and the consumers. Further, it encourages its employees to recycle and reuse used printing paper, as well as 
separates out its garbage and reuses its packaging boxes and materials. 

7. Being Innovative and Spreading Innovative Ideas in undertaking the Company’s Business Operations with Respect for Corporate 
Social Responsibilities, the Environment and All Stakeholders 

Singer is the leading sewing machines manufacturer and supplier with a long-standing and well-established reputation 
regarding new products development, innovation, and designs that are easy to use, of the highest quality as well as have numerous 
outstanding qualities and specifications meeting all the expectation of those interested in sewing to produce well-made clothing 
items and accessories. 

Additionally, the Company also has well-experienced and capable sewing instructors, who can teach the art of sewing by 
using Singer sewing machines, readily available to actively participate, on a continuing basis, in skills training projects that will 
create new vocations for young people and housewives in local communities as well as for female prisons inmates. 

CSR (Corporate Social Responsibility) 
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คว�มรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

“ซิงเกอร์” นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เราได้แบ่งปันความสุขสู่สังคมไทยอย่างสมำ่าเสมอ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการ

ที่เป็นเลิศจนถึงวันนี้

พนัธกิจของเราคอืต้องการยกระดบัคุณภาพชวีติคนไทยให้เป็นสงัคมแห่งความสขุ 

จึงเกิดโครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ท้ังต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด 

“การแบ่งปันอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความผูกพันที่มีต่อชุมชนโดยมุ่งมั่นพัฒนาเพ่ือก้าวไป

ข้างหน้าด้วยกัน” กับแนวคิดสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนไทย ด้วยการพัฒนาคนใน

ท้องถิ่นมาเป็นผู้แทนขายของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็น

อยู่ และส่งเสริมการสร้างงานให้คนในท้องถิ่น

ปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้ง “CSR Club” เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมส่ง

เสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีสัญลักษณ์ “CSR Club” คือ ต้นไม้ ซึ่งเปรียบเสมือน 

การร่วมแรง ร่วมกาย ร่วมใจของพนักงานซิงเกอร์ ที่เริ่มต้นดูแลจากต้นกล้าเล็กๆ หมั่น

ดูแล รดนำ้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย จนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มั่นคง แข็งแรง ออกดอก ออกผล 

สามารถยืนต้นอยู่ได้อย่างยั่งยืน เปรียบเสมือนกับที่บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการส่งเสริม 

สนับสนุนด้านสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งทุกชุมชน สิ่งแวดล้อม สามารถ

พึ่งพาตนเองได้ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

คว�มรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนก�ร (CSR-in-Process)

ความรับผดิชอบต่อสงัคมในด้านนี ้คอื การดำาเนินธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบ ได้มกีารกำาหนดนโยบายและการดำาเนินงานด้วยความรบัผดิชอบ

ต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างโปร่งใส ตระหนักในความสำาคญัของการกำากบัดแูลกจิการทีดี่ (Good Corporate Governance) ในส่วนของพนักงานนัน้บรษิทัได้ดูแลพนกังาน  

โดยยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและ

เงินกู้สวัสดิการต่างๆ รวมถึงสวัสดิการทางด้านอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำาปี การท่องเที่ยวประจำาปี ฯลฯ 

ควบคูก่บัการส่งเสรมิให้พนกังานมดีลุยภาพในการดำาเนนิชวีติการทำางานและชวีติส่วนตวั ตามแนวทางปรชัญาของหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง อกีทัง้เพือ่

เป็นแนวทางในการสร้างนิสัยการออมให้กับพนักงาน บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Happy Money ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้

พนักงานได้มีวินัยทางด้านการเงินและมีหลักในการบริหารการเงินของตนเองและครอบครัว รวมถึงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางการเงินให้กับ

พนักงาน นอกจากนี้ยังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยประหยัดไฟฟ้า กระดาษ เพื่อลดการใช้พลังงานและร่วมกันบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

คว�มรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนก�ร (CSR-after-Process)

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมด้านนี ้เป็นกจิกรรมทีด่ำาเนนิการนอกเหนอืจากการดำาเนนิธรุกจิปกตขิองบรษิทั โดยได้ให้การสนบัสนุนและส่งเสรมิ

ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำาหนดเป็นนโยบายให้แต่ละหน่วยงานและเครือข่ายสาขาของบริษัทที่

มีอยู่ทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมแสดงพลังในการทำาความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ โดย

ได้กำาหนดขอบข่ายประเด็นปัญหาสังคมเพื่อเป็นแนวทางดำาเนินกิจกรรม โดยแบ่งเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 

1. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

2. ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และสถาบันครอบครัว

3. ด้านการช่วยเหลือสังคมในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับจากภัยธรรมชาติ

4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

5. ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

1. ด้�นก�รส่งเสริมก�รพัฒน�เด็กและเย�วชน 

ได้มุ่งมั่นทำากิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสให้มีการศึกษา และได้รับการอบรมพัฒนาปลูกฝัง

จติสำานกึทีด่ต่ีอสงัคม ส่งเสรมิกจิกรรมการพฒันาเดก็และเยาวชนโดยอาศยัชมุชน มส่ีวนร่วม ปลกูจติสำานกึการอนรุกัษ์และการประยกุต์ใช้ทรพัยากร
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Corporate Social Responsibility (CSR)

Ever since the start of our business and up till today, “Singer” has always sought to share out both happiness and a sense 

of well-being to the Thai society, together with continually developing the quality of both our products and services in order to 

achieve the highest level of excellence.

Part of our core mission is to raise the quality of life and standards of 

living of Thais in order to achieve a happy society. Thus, various projects and 

activities have been initiated for the overall benefit of both society and the 

environment under the theme of ‘creative sharing, based the established strong 

relationships with the communities and focusing on developing and growing 

together going forward’, through jobs and vocational creation for Thais as well 

as skills development for those living in local communities to enable them to 

become our sales representatives, in order that we all fit in well with the local 

way of life, local culture and customs and to promote better livelihoods for 

members of the local communities. 

Currently, the Company has established a “CSR Club Singer”, so that 

every employee will have the opportunity to participate in and contribute to the 

various activities seeking to promote and support society and the environment; whereby the “CSR Club” logo (as shown below) 

consists of a ‘large tree’ (representing the current large communities) that, through the collective care, support and actions by 

Singer staff in planting and nurturing (with good soil, fertilisers, together with constant watering and care) has grown to be big 

and strong from a small seedling (or community) that now bears fruit and able to be self sustaining - just like the many local 

communities that, through the care and sustained support from Singer employees to its people, development and the environment, 

have now become strong as well as self-sufficient and self-reliant. 

CSR-in-Process
CSR-within the business operations involves the Company undertaking activities relating to its core business activities 

based on established policies of showing responsibility towards society as a whole - which includes not only looking after the 

interests of the key Stakeholders groups, (namely: Shareholders, Customers, Consumers, Business Partners) in an appropriate 

and equitable manner, always disclosing all relevant information with full transparency as well as recognising the importance of 

having good corporate governance policies and practices. 

As for its Employees, the Company takes good care of all its staff through offering equitable and competitive compensation 

and benefits plans that will afford them an appropriate and happy livelihood, other various financial assistance and loans schemes, 

together with other welfare and benefits (such as, uniforms, annual heath check-up programme, annual staff trips, etc..) as well 

as encouragement for all staff to achieve a positive personal work-life balance based on the principles of ‘sufficient economy’. 

Additionally, in order to promote its staff to develop a habit of saving money, the Company has joined the SET’s ‘Happy 

Money’ programme, which seeks to develop on the part of the staff good financial discipline and to guide them on how to more 

effectively save and manage their own money and their family’s finances, as well as to offer financial assistance and solutions 

to any financial problems. Also, the Company encourages the staff to contribute towards better energy savings as well as more 

effective use of paper and paper materials, with the overall objective of being more energy and resources efficient. The Company 

also encourages all staff to participate in various activities that will benefit society and the environment. 

CSR-after-Process

CSR-outside of the business operations involves undertaking various activities not directly related to the Company’s core 

business activities, but relates to supporting and encouraging all its staff to participate in those activities to be undertaken for the 
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อย่างสอดคล้องเข้ากับวิถีชวีติพ้ืนบ้านและภมิูปัญญาไทย ส่งเสรมิให้เกดิการกระจายทางด้านการศกึษาและลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างสงัคมเมอืง

กับสังคมชนบท โดยในปี 2556 บริษัท ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังนี้

1. การจดักิจกรรมตา่งๆ เชน่ การรว่มบรจิาคหนงัสอืเขา้หอ้งสมดุโรงเรยีน และอปุกรณก์ฬีา

2. สนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันกีฬา 

3. การจัดกิจกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้าน

อิ่มใจ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

4. บริจาคสินค้าและบริจาคเงิน ให้กับสถานสงเคราะห์ และมูลนิธิต่างๆ 

5. ร่วมจัดกิจกรรม โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ ซึ่ง

จัดโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือจาก

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิอีดีพี

2. ด้�นก�รส่งเสริมศ�สน� ประเพณี วฒันธรรม และสถ�บนัครอบครวั 

มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อให้พนักงานใช้เป็นแหล่งรวมจิตใจ สร้างความสามัคคี ในองค์กร และอนุรักษ์ประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทย เช่นประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีทางพระพุทธศาสนาต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ ที่ตกทอดมาถึงในปัจจุบันนี้ 

เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีการถวายเทียนพรรษา และยังมีการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว เช่น กิจกรรมวันแห่ง

ความรัก กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

3. ด้�นก�รชว่ยเหลือสังคมในก�รชว่ยบรรเท�คว�มเดือดรอ้นท่ี
ได้รับจ�กภัยธรรมช�ติ 

ได ้มีความห่วงใยกับสังคม และได ้มีส ่วนร ่วมในการช ่วยเหลือ

ผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยที่เกิดกับคนหมู่มาก เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย 

ตลอดจนสาธารณภัยอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน อย่างต่อเนื่องตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในรูปการบริจาคเงิน 

สิ่งของ ถุงยังชีพ และมอบเสื้อชูชีพ ซึ่งทางบริษัทได้ออกแบบและตัดเย็บขึ้นมา

เป็นพิเศษ รวมถึงโครงการ “ซิงเกอร์ ช่วยไทย” ด้วยการระดมทีมช่างบริการ

ออกให้ความช่วยเหลือ อาสาทำาความสะอาด ตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิด ทุกยี่ห้อที่เสียหายจากอุทกภัยฟรี โดยจะออกให้บริการยังพื้นที่ในแต่ละ

ภูมิภาคของประเทศที่ประสบภัยพิบัติ

คว�มรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
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direct benefit of society as a whole and for the good of the environment. As such, established policies require that every business 

unit in the Company and the Company’s branch network nationwide participate in beneficial projects, as well as help and repay 

to communities - both at the local and national level - in which they are situated, through undertaking various types of projects 

specifically related to these social matters: 

1. Support and promote the development of local children and young people. 

2. Promote religion, culture, customs, and family life.

3. Offer assistance and relief to communities affected or damaged by any natural disasters. 

4. Promote the improvement of the quality of life of the people living in local communities. 

5. Develop communities and society as a whole.

1. Support and promote the development of local children and young people

The Company focuses on activities to promote education of both children and young people who lack the opportunity for 

having further education, together with developing their positive awareness and attitude towards society in general; to encourage 

children and young people, through their local communities, to be aware of the need as well as contributing to the both preservation 

and the productive use of their local resources in a manner appropriate to their local way of life and local knowhow or skills; as 

well as to support the spread of local educational programmes and the closing of the inequality gap between urban lifestyle and 

that of local communities. During 2013, the Company and its staff undertook the following activities aimed at developing local 

children and young people :

1. Undertook various activities to donate books to local schools and sports-related materials or items.

2. Supported and contributed to budgets relating to holding local sports competitive events. 

3. Undertook activities relating to creating vocations and jobs for Baan Imm Jai Child Care Assistance Centre, Hang 

Dong, Chiangmai.

4. Donated goods and money to various Welfare Centres and Foundations.

5. Participated in activities to support the “Empowerment Capacity and Potential of Teacher Project” established by the 

SET Foundation and supported by the Office of Basic Education Commission, and the EDP Foundation.

2. Promote religion, culture, customs, and family life

The Company participated in promoting religious activities, so that the staff will be the centre for unity within the 

organisation, and other activities aimed at preserving well-accepted Thai customs and cultures - such as, Songkran ceremonies 

and festivals, as well as various Bhuddist ceremonies that have 

been handed down from generation to generation (namely, 

loy krathong ceremony, ceremony to offer Buddhist lentern 

candles), and including various activities to strengthen of the 

institution of family life (namely, valentine day activiuties and 

national mother’s day or father’s day.

3. Offering assistance and relief to communities affected or damaged by any natural disasters 

The Company always seeks to demonstrate its care and concern for local communities, through participating in various 

assistance programmes aimed at providing relief to those suffering from any extensive public or natural disasters (such as fire, 

typhoons, floods, etc.,) that causes widespread damage to the peoples’ lives and properties. Such public relief activities includes 

donating money or essential goods and necessities and also jackets that are specially designed and produced by the Company, 

as well as, through its ‘Singer helping Thailand’ project, coordinating and sending teams of service technicians to visit local 

Corporate Social Responsibility (CSR)
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ดิฉันเป็นผู้รับเหมา มีรถแบคโฮ ไว้บริการขุดดิน ถมที่ดิน รายได้ไม่ค่อยแน่นอน 

ยิ่งถ้าเศรษฐกิจไม่ดี รายได้แทบจะไม่มีเลย แต่ภาระครอบครัวมีแต่จะเพิ่มขึ้น

ในหมู่บ้านของดิฉัน มีรถมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างเยอะ ดิฉันเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดี จึง

ตดัสนิใจซือ้ตู้เติมนำา้มนัแบบหยอดเหรยีญของซงิเกอร์ ท่ีสาขาห้วยยอด ก็ไม่ผดิหวังค่ะ คน

ให้ความสนใจมาใช้บริการกันมาก ทำาให้ดิฉันมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและเป็นรายได้แน่นอน จึง

ตดัสนิใจซือ้ตู้นำา้มนัแบบหยอดเหรยีญเพิม่อกี 1 ตู ้และซือ้ตูเ้ตมิเงนิโทรศพัท์มอืถอืออนไลน์ 

อีก 1 ตู้ ตั้งแต่ซื้อมาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะ ถึงเครื่องจะมีปัญหา ดิฉันก็สบายใจและ

ไม่กลัวค่ะ เพราะดิฉันเป็นลูกค้าของซิงเกอร์ เคยซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของซิงเกอร์ ได้รับการ

บริการที่ดี และเป็นลูกค้าซิงเกอร์มาโดยตลอด ถ้าซิงเกอร์มีสินค้าอะไรดีๆ แบบนี้ ก็จะอุดหนุนกับทางซิงเกอร์ต่อไปค่ะ

คุณศุภลักษณ์  วารีรัตน์

20 หมู่ 4 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

เมื่อก่อนดิฉันทำางานเป็นพนักงานโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีบริษัทจึงจำาเป็นต้องจ้างพนักงานออกจากงาน

และดิฉันก็เป็นคนหน่ึงที่ถูกเลิกจ้าง ตอนที่ตกงานช่วงแรกๆ ดิฉันยอมรับค่ะว่าเครียด

มาก อายุก็มากแล้ว จะไปสมัครงานที่ไหนเขาก็คงจะไม่รับ ไหนจะต้องรับภาระครอบครัว 

มีแต่รายจ่ายค่ะ

ดิฉันจึงตัดสินใจเปิดร้านขายของชำาในหมู่บ้าน และเลือกซื้อตู้แช่ของซิงเกอร์กับ

สาขาอยุธยา ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อดิฉันได้หาข้อมูลของทางซิงเกอร์ เก่ียวกับการบริการ

และการรบัประกนัค่ะ ไม่ผดิหวงัเลยค่ะ เพราะพนกังานทีม่าเกบ็เงนิในแต่ละเดอืนจะคอย

ถามถึงปัญหาของการใช้งานอยู่ตลอด จึงมั่นใจกับทางซิงเกอร์ค่ะ ต่อมาดิฉันได้ซื้อสินค้าของซิงเกอร์เพิ่มอีก 2 ชิ้นคือ เครื่องซักผ้าแบบหยอด

เหรียญ  และตูเ้ตมิเงนิโทรศพัท์มือถอืออนไลน์ มีคนมาใช้บรกิารกนัมาก ทำาให้ดฉินัมรีายได้ทีเ่พิม่ขึน้และเป็นรายได้แน่นอน ตอนนีส้บายใจแล้วค่ะ

คุณอัมพร  ดวงรัตน์

39/6 หมู่ 5 ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

4. ด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�ชนในท้องถิ่น

ได้มส่ีวนสนบัสนนุและส่งเสรมิในการพฒันาคณุภาพชวีติของคนในท้องถิน่มาอย่างต่อเนือ่ง อนัจะนำาไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืในระยะยาว โดย

การสร้างอาชีพและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีงานทำา ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสะดวกสบายมากขึ้น 

โดยไม่ต้องเข้ามาทำางานในสังคมเมือง มีการเปิดรับพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีงานทำา พร้อมกับการเปลี่ยน

รูปแบบธุรกิจไปสู่สินค้าที่สร้างอาชีพ และรายได้ เช่น สินค้าประเภทตู้แช่ ตู้ขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ ประกอบด้วย ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ตู้

เติมนำ้ามันหยอดเหรียญ ตู้นำ้าดื่ม ตู้เติมลมหยอดเหรียญ ตู้ล้างรถหยอดเหรียญ ตู้ชำาระค่าอุปโภคและบริโภค เป็นต้น เพื่อช่วยสร้างอาชีพ สร้างราย

ได้อยู่กับบ้าน ด้วยราคาที่เข้าถึงและซื้อหาได้ 

พร้อมกันนี้ได้สัมภาษณ์ลูกค้าที่ซื้อสินค้าสร้างอาชีพของบริษัท มานำาเสนอเพื่อเป็นข้อมูลดังนี้

คว�มรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
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I am a construction and building contractor, owning a back hoe to provide earth excavation and fill services, 

with irregular income or very low income in bad economic times but with growing family financial obligations. In my 

village, there are a lot of motor cycles if course. So I saw a good opportunity to buy a Singer Petrol Vending Machine 

at the Singer “Huai Yot” outlet. 

I was not disappointed; there are a lot of customers using my services resulting in increased and regular income. 

I decided to buy a second machine; and I have not had any problems with these products at all. But, even if there was 

a problem, as a longstanding Singer customer and owner of other home electrical appliances I am not anxious since 

I have (and know that I will always) received good after sales services. If in the future, should Singer introduce other 

similar products I will be interested to buy again.

Khun Supalaksna Vareeratn 

20 Moo 4, Nawong, Huai Yot District, Trang 

Before this, I worked as a factory worker at the Rojana Industrial Estate in Ayutthaya. When the economy was 

in a downturn, I was laid off and become one of those without work. At the beginning, I must admit it was very stressful 

for me, I was quite old and felt none would hire me. But I still had family financial obligations and living expenses.

I decided to open a small “show hua” shop in my village; and went to buy a Singer Freezer from the “Ayutthaya” 

outlet. But before buying it, I tasked for details about after sales services and the warranty. I have not been disappointed 

at all; as their installments payment collector always asked about its use and if there were any problems. So I had full 

confidence in their products and services; I bought 2 other Singer products Washing Vending Machine, and Air Time 

Vending Machine. I now have many customers coming to use my services; resulting in my having a regular source of 

income as well as more income every month. I am much happier with my livelihood now.

Khun Amphorn Duangratn 

39/6 Moo 5, Putlao, Bang Pahan District, Phra Nakorn Si Ayuttaya

communities in the flood damaged areas in order to help clean, service, or repair all types and brands of household appliances 

damaged by the floods.

4. Promoting the improvement of the quality of life of the people living in local communities 

The Company has continuously participated in projects aimed at promoting the development and improvement of the 

quality of life of people living in local communities over the long term. This is done through creating vocations and jobs so that 

people in these communities will have work and ongoing comfortable and improved livelihoods without having to migrate to 

work in urban centres, as well as through recruiting local people to be hired as employees at its local branch offices. 

Additionally, through developing and making available various affordable new business-generating products that enable 

owners to generate income and have a small business activity, such as : coolers and freezers, various types of vending machines 

(like Air Time Vending Machines, Petrol Vending Machines, Water Vending Machines, Tire Air Pump Vending Machine, 

various consumers goods payments) the Company has help to created local jobs and small businesses opportunities within the 

local communities.

Below, for added insights, are samples of interviews (together with photos) with customers of such income generating 

products from Singer Thailand: 

Corporate Social Responsibility (CSR)
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ดิฉันเปิดร้านขายของชำา เป็นร้านเล็กๆ บนถนนสายลำาปลายมาศ - นางรอง ตอน

ช่วงแรกเรยีกว่าขายดมีากๆ พอตอนหลงัเริม่มคีูแ่ข่ง และมมีนิมิาร์ทเปิดในตวัอำาเภอ ทำาให้

ลูกค้าน้อยลง รายได้ก็ลดลงค่ะ

มีอยู่วันหนึ่งพนักงานของซิงเกอร์สาขาลำาปลายมาศ ได้เข้ามาแนะนำาให้ดิฉันซื้อตู้

เตมิเงนิโทรศพัท์มอืถอืออนไลน์ ให้บริการแก่ลกูค้า ตอนแรกกตั็ดสนิใจอยู่นานว่าในหมูบ้่าน

เราจะมคีนมาใช้บรกิารกนัหรอืไม่ จงึลองตดัสนิใจซือ้ตูเ้ตมิเงนิโทรศพัท์มอืถอืออนไลน์ มา

ตั้งไว้ที่ร้าน คนผ่านไป ผ่านมา แวะมาใช้บริการเติมเงินกันมาก และทำาให้ดิฉันขายของได้

เพิ่มขึ้น จนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมค่ะ รู้ว่าดีอย่างนี้ตัดสินใจซื้อไปนานแล้ว ส่วนเรื่องการ

บริการก็ไม่มีปัญหาค่ะ พนักงานของซิงเกอร์ผ่านมาก็แวะมาถามถึงปัญหาของการใช้งานอยู่ตลอดจึงมั่นใจกับทางซิงเกอร์ค่ะ ตอนนี้กำาลังตัดจะ

สินใจซื้อตู้เติมนำ้ามันหยอดเหรียญ อย่างไรก็อุดหนุดซิงเกอร์อีกแน่นอนค่ะ

คุณอ้อยใจ  ชำานาญพนา

66 หมู่ 12 ต.โคกกลาง อ.ลำาปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

5. ด้�นก�รร่วมพัฒน�ชุมชนและสังคม

ได้ตระหนักถึงความสำาคญัในการดำาเนนิธรุกจิบนพ้ืนฐานของความมคีณุธรรมและจรยิธรรม ควบคู่ไปกบัการดูแล ช่วยเหลอืและร่วมสร้างสรรค์

สังคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นสำาคัญ โดยบริษัทได้เล็งเห็นว่า การฝึกอาชีพให้กับสังคมไทยเป็นรากฐานท่ีสำาคัญของสังคม จึงร่วมพัฒนา ส่งเสริม และ

ให้การสนับสนุนด้านการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน เยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ต้องขังหญิงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นที่มาของโครงการ “สร้างงาน 

สร้างอาชีพ” ที่ทางบริษัทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ นับถึงปัจจุบันมีจำานวนดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มโรงเรียน 

• โรงเรียนสาคลีวิทยา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

• โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

การจัดทำาโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ พบว่าโรงเรียนต่างๆ มีจักรเย็บผ้ายี่ห้อต่างๆ ที่ชำารุด อยู่เป็นจำานวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นครุภัณฑ์อย่าง 

หนึง่ โดยส่วนใหญ่จะถูกเกบ็ไว้หรอืปล่อยท้ิงไว้ บรษิทัจงึได้จดัส่งทมีช่างบรกิารออกซ่อมจกัรเยบ็ผ้าให้กบัโรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการ จนทำาให้จกัรเยบ็ 

ผ้าที่ทางโรงเรียนมีนั้น สามารถนำากลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังจัดส่งครูสอนการตัดเย็บที่มีความชำานาญทางด้านตัดเย็บ เข้าไป

อบรมและสอนเทคนิคการออกแบบการตัดเย็บ การประดิษฐ์ชิ้นงาน ให้แก่คณะครูและนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองและกลุ่มแม่บ้านตามชุมชนโดยรอบ 

ดิฉันรับราชการเป็นคุณครู สามีมีอาชีพรับจ้างเกี่ยวข้าวด้วยรถอีแต๋น ลูกชายเปิดร้านกาแฟ 

และรับทำาเบเกอร่ีส่งขายตามร้านกาแฟของตัวเอง ร้านกาแฟอื่นๆ และในหลายโรงแรม ทุกคนใน

ครอบครัวดิฉัน มีรายได้ประจำาและรายได้หลัก 

แต่ดฉินักย็งัลงทนุซือ้ตูเ้ตมินำา้มันแบบหยอดเหรยีญ 2 ตู ้และตูเ้ตมิเงนิโทรศพัท์มอืถอืออนไลน์

อีก 1 ตู้ กับทางซิงเกอร์สาขา SDP เชียงรายเพื่อเป็นรายได้เสริม โดยนำามาตั้งไว้หน้าบ้าน ซึ่งตั้งบน

ถนนสายหลักเข้าหมู่บ้าน นำ้ามันขายดีทั้งดีเซลและเบนซิน ลูกค้าที่มาใช้บริการมีทั้งเติมกับรถมอเตอร์

ไซต์และเติมรถอีแต๋นที่ไปเกี่ยวข้าว รายได้ดีพอสมควร และตั้งใจว่าจะตั้งตู้นำ้ามันเบนซินเพิ่มอีก 1 ตู้

ในอนาคตค่ะ

คุณถนอมขวัญ วงค์แก้ว 

127 หมู่ 17 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

คว�มรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
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I own a small ‘show hua’shop located on the Lam Plai Mat -Nang Long Road. At the beginning, business was 

quite good; but after there was more competition and more Minimart opening near by, the number of customers as 

well as sales declined. In fact, one day a Singer Sales Rep from their “Lamplaimat” outlet visited and suggested that 

I should buy Airtime Vending Machine to provide this service to the customers. At first, I thought about it for a long 

time, wondering if there would be many customers in the village coming to use this service. Then I decided to buy 

one - people came by to look and started using it, resulting in my having more income as well as selling more of the 

other goods in stock. If I knew this before, I would have bought it a long time before. As for after sales services, I 

have not had any problems at all; and every time the Singer Sales Rep stopped by, he always asks me if there were 

any problems with it. Thus, I have full confidence in Singer’ s services. In fact I am now thinking about buying Petrol 

Vending Machine …..anyway, I will always buy products from Singer for sure. 

Khun Aoijai Chamnarnpana

66 Moo 12, Kokklang, Lam Plai Mat District, Buriram 

5. Joint Development of the Communities and Society

The Company is fully aware of the vital importance of operating its business based on good moral ethics tand within the 

framework of good corporate governance, of helping others and of contributing to the development of Thai society as a whole 

on a sustainable basis. 

The Company also recognises that vocational training is a core factor in the ongoing development of Thai society; thus, it 

has always promoted, joined in and contributed to various vocational training programmes or projects for students, young people 

and housewives together with female prisoners on a continuing basis. Therefore, this has been the key reasons for the Company 

cooperating and participating, together with both Government and private organisations, in numerous projects to create new 

vocations and various jobs as follows : 

1. Activities for schools 

• Saklee Witthaya School, Sena District, Phra Nakhon Si Ayuttaya. 

• Lad Bualuang Phairoj Witthaya School, Lad Bualuang District, Phra Nakhon Si Ayuttaya. 

I am a Teacher, while my husband provides rice harvesting services with a small “E-Taen” (Farm Truck) and 

my son ruins a small coffee shop and produces/sell bakery products to his own and other small coffee shops belonging 

to friends as well as in small local hotels. Thus, everyone has their onw and regular income. 

But, I still decided to invest in buying 2 Singer Petrol Vending Machines as well as an Airtime Vending Machine 

from the Singer “SDP outlet” in Chiangrai, in order to have extra income. I installed these machines at my house, 

located on main road into the village. The petrol sales have been good - both diesel and normal benzine fuel - with 

customers filling up both the motor cycles and their small E-Taen trucks used for harvesting rice, providing me with 

quite good extra income. In fact I am now thinking of buying another Petrol Vending Machine in the near future. 

Khun Thanomkwan Wongsekaew 

127 Moo 17, Don Sila, Wiang Chai District, Chiang Rai.

Corporate Social Responsibility (CSR)
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โรงเรียนนั้นๆ จนได้ชิ้นงานต่างๆ ที่สามารถนำาไปจำาหน่าย เป็นสินค้า OTOP ให้แก่ชุมชน ก่อให้เกิดรายได้สำาหรับเด็กและผู้ปกครอง จากกิจกรรม

ในครัง้น้ี ทำาให้เหน็รอยยิม้และความประทบัใจของผูร่้วมกจิกรรม อกีทัง้ทางโรงเรยีนได้นำาเอาชิน้งานประดษิฐ์ที่ได้รบัการอบรมไปบรรจอุยู่ในหลกัสตูร

ในการเรียนการสอนของวิชาคหกรรม เพื่อทำาการสอนให้กับน้องๆ รุ่นต่อไปอีกด้วย

2. การจัดกิจกรรมให้กับทางเรือนจ�า

• เรือนจำาอำาเภอเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี

• เรือนจำาจังหวัดลำาพูน อ.เมือง จ.ลำาพูน

• เรือนจำากลางราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

• เรือนจำาจังหวัดตรัง อ.เมือง จ.ตรัง

• เรือนจำาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

การจดัทำาโครงการกจิกรรมสร้างอาชพี ทีเ่ข้าไปทำาในเรอืนจำานัน้ บรษิทัได้ร่วมกบัโครงการ “กำาลงัใจ” ในพระดำาร ิพระเจ้าหลานเธอ พระองค์

เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทย เริ่มต้นจากกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีมีครรภ์ โดยพระเจ้า

หลานเธอฯ ทรงโปรดประทานความช่วยเหลอืจากทนุส่วนพระองค์และโปรดฯ ให้วทิยาลยัพยาบาล สภากาชาดไทย โดยความร่วมมอืจากกรมราชทณัฑ์ 

เข้าไปดำาเนินการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยในการดูแลสุขภาพ ซึ่งการดำาเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายที่ทรงดำาริไว้ทุกประการ

จากผลสำาเร็จดังกล่าว ทำาให้ทรงดำาริว่า น่าจะขยายขอบเขตความช่วยเหลือไปยังกลุ่มอื่นๆ อีก จึงทรงโปรดฯ ให้กระทรวงยุติธรรมถวาย

งานในการให้ความสนับสนุนแก่โครงการเพื่อเผยแพร่ผลงานและแนวคิดให้ขยายเป็นวงกว้างออกไป โดยยังคงมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้ต้องขังหญิง แต่

เพิ่มเรื่องการฝึกอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อให้มีโอกาสในการเข้าสู่สังคมภายนอกหลังจากที่พ้นโทษ ไม่ให้กลับไปสู่วังวนของ

การกระทำาผดิ ซึง่ทางบริษทัได้เลง็เหน็ถึงความสำาคญัในการจดัทำาโครงการดังกล่าว ท่ีจะเป็นการเสรมิสร้างอาชพีและ

เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการโอกาส เพื่อฝึกฝนตนเองในการฝึกหัดการตัดเย็บชิ้นงานประดิษฐ์

ในการน้ีทางบริษทั ได้จดัส่งครผููส้อนพร้อมด้วยสมาชกิ ทีม่คีวามชำานาญทางด้านนีเ้ข้าไปอบรมในเรือ่งการ

ตัดเย็บชิ้นงานประดิษฐ์ เสริมสร้างให้มีทักษะและความชำานาญ เพื่อนำาไปประกอบอาชีพอิสระได้ภายหลัง เพื่อจะ

คืนคนดีให้สังคม รวมถึงยังได้ส่งช่างบริการเข้าไปตรวจเช็ค ซ่อมแซมจักรเย็บผ้าที่มีอยู่ในเรือนจำาเพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้อย่างเต็มที่ โดยงานนี้ได้สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

คว�มรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
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In undertaking numerous projects to create jobs and vocations for local 

communities, the Company saw that most schools owned many old sewing 

machines (of several brands) which were considered and used as important 

teaching tools, but were unusable as they were in very poor condition and in 

serious need of repairs, The Company, thus, sent out its team of service technicians 

to those participating schools to carry out the much needed repairs, so that these 

sewing machines became fully usable once more. 

Furthermore, the Company also arranged to have experienced trainers to teach the teachers and students in those schools 

as well as parents and housewives in nearby local communities on the techniques in designing, sewing and making new clothing 

and other items. This has resulted in local communities being able to produce new articles of clothing and other sewn products 

that were able to be sold as OTOP products; whereby such activities has now generated additional income for both students and 

housewives, as well as created much happiness and more satisfactory livelihoods. The schools were also able to make use of the 

output items in teaching new home economics courses for the younger or subsequent student classes.

2. Activties for prisons

• Koh Samui Prison, Koh Samui, Surathani 

• Lampoon Provincial Prison, Muang, Lampoon 

• Ratchaburi Central Prison, Muang, Ratchaburi 

• Trang Provincial Prison, Muang, Trang

• Phra Nakhon Si Ayuttaya Provincial Prison. Phra Nakhon Si Ayuttaya

In undertaking various projects to create jobs and vocations for female prisoners, the Company joined the Royal Initiated 

‘Kamlang Jai Project’ graciously undertaken by HRH Princess Bajarakitiyabha to encourage and help those in Thai society seeking 

new vocations and skills. Starting with pregnant female prisoners, HRH Princess Bajarakitiyabha graciously offered help and 

donated Her Royal Highness own personal funds, in cooperation with the Nursing Vocational School of the Thai Red Cross and 

the Department of Corrections, for various projects and activities to be undertaken to improve the lives of these female inmates 

as well as to teach them about health and improved hygiene -which of which projects have fully achieved their intended goals. 

Based on this success, HRH Princess Bajarakitiyabha then saw the opportunity to expand the scope of these assistance 

projects to include other needy groups; whereby HRH Princess Bajarakitiyabha graciously requested the support of the Ministry of 

Justice to promote these projects, its goals and its successful outcomes to others outside. While still focusing on female prisoners, 

the objectives of these Royal initiated projects were widened to include vocational training in various fields, so that they can have 

a better chance of successfully rehabilitating into society after their release from prison and of avoiding repeating their crimes. 

The Company saw the importance of these projects aimed at creating vocations and jobs as well as at giving new 

opportunities for the recipients to teach themselves about sewing and producing articles of clothing or other sewn products. As 

such, the Company sent experienced trainers and skilled staff to train female inmates on the techniques about sewing and making 

clothes, and thus creating new vocations and skills so that they can have an independent job after their release and rehabilitation 

into outside society as useful citizens. Additionally, service technicians were also sent into the prisons to check, service and 

repair old sewing machines, so that they can become fully and productively usable again. These activities by the Company have 

resulted in much a happiness and appreciation from all those involved. 

3. Activities for local housewives and communities

• Housewives in Huaykwang Welfare Flats, Huaykwang, Bangkok , together with the International ZONTA Association)

• Joint activities to create jobs and vocations for housewives, together with the Dhonburi Rajabhat University 

Business Incubators, Bangkok. 

Corporate Social Responsibility (CSR)
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3. การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มแม่บ้านและชุมชน

• แม่บ้านชุมชนแฟลตห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. (ร่วม

กับทาง สโมรสซอนต้าสากล) 

• ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เขตธนบุรี กทม. จัดกิจกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้

กลุ่มแม่บ้าน

4. การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มผู้พิการ 

• ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการภาคใต้ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

• ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาส ดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการฝึกอาชีพ และการ

พัฒนาตนให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ โดยทางบริษัทได้จัดส่งครูสอนการตัดเย็บพร้อมด้วยสมาชิก ท่ีมีชำานาญทางด้านเย็บผ้า 

เข้าไปสอนเทคนิคการออกแบบการตัดเย็บ การประดิษฐ์ชิ้นงานให้ และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้ช้ินงานต่างๆ ท่ีสามารถนำาไปจำาหน่าย เป็น

สินค้า OTOP ให้กับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดรายได้สำาหรับผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มคนพิการ 

ในการนี้ทางบริษัท ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบรุ ีได้จดัทำาโครงการเสรมิสร้างคนพกิารทำางานในหน่วยงาน โดยรบัคน

พิการ มาเป็นพนักงานของบริษัท จะมีหน้าที่ในการเย็บชิ้นงาน และชิ้นงานที่

ได้นั้น จะนำามาเป็นสินค้าที่ระลึกของบริษัท เพื่อจะได้นำามาใช้เป็นของขวัญ 

ของชำาร่วย ของที่ระลึกของบริษัทใช้ในเทศกาลต่างๆ รวมถึงจะมีการขาย 

สินค้านั้นๆ ในอนาคตอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กลุ่มคนพิการ และ

ทำาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

นอกจากน้ีบริษทั คอื ผูน้ำาในด้านจกัรเย็บผ้า ทีมี่ชือ่เสยีงเป็นท่ีรูจ้กักนัมายาวนานเกีย่วกบัการพฒันา ค้นคดินวตักรรมใหม่ๆ รวมถงึออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย คุณภาพสูง และมีคุณลักษณะโดดเด่นหลายประการ เพ่ือสนองความต้องการของผู้ท่ีช่ืนชอบงานตัดเย็บและเย็บปักถักร้อย 

อีกทั้งเรายังมีคุณครูและบุคลากรที่มีความชำานาญ ที่จะสอนงานด้านตัดเย็บและการประดิษฐ์ชิ้นงานด้วยจักรเย็บผ้าซิงเกอร์ โดยเรามีความพร้อมที่

จะดำาเนินการสอนชิ้นงานและจัดฝึกอบรม ตามโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ต้องขังหญิง อย่างต่อเนื่อง 

สถานศกึษาหรือหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชนใด ทีส่นใจทำาโครงการ 

สร้างงาน สร้างอาชีพ ร่วมกัน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพ ให้

กับกลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสท่ีถูกละเลยการจ้าง

งานและว่างงานให้มีโอกาส มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวไม่

เป็นภาระของสังคม อีกทั้งเป็นการนำาไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และ

คุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัวและชุมชนต่อไป ทางบริษัทยินดีและมีความ

พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมร่วมกัน ติดต่อมายัง ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม  

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-352-4777 ต่อ 

4202 หรือทาง E-mail : nitiphatk@singerthai.co.th เพื่อทำาสิ่งดีๆ ให้

สังคมร่วมกัน 
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4. Activities for the Handicapped 

• Nakornsithammarat Vocation Rehabilitation Center, Thasala, Nakornsithammarat. 

• Vocational Development Center for Disable Personal, Pakkret, Nonthaburi. 

In order to create opportunities for those in need as well as to take care of, rehabilitate and develop disable persons and the 

poor so that they can receive vocational training and self development and then be able to be a part of society with a livelihood 

they can be proud of, the Company sent trainers and skilled staff to provide training, for these groups of people, on techniques 

of sewing, designing, developing and making articles of clothing or sewn products. This resulted in successful outputs of clothes 

and other sewn items to be sold as OTOP products, thus creating new sources of income for the handicapped as well as the needy.

As such, the Company joined with Vocational Development Center for Disable Personal, Pakkret, Nonthaburi in creating 

new vocational opportunities and skills for the handicapped through accepting these people as employees of the Company, 

responsible for sewing small sewn products or gift items to be used by the Company as souvenirs or gifts for various festive 

occasions, as well as possibly to be sold in the future. This has alsocreated new sources of income for the handicapped, and has 

improved both the stability and the quality of their lives.

Moreover, Singer Thailand, is a well-known leading sewing machine company, with a long established reputation for 

product innovation and design as well as for offering consumers products that are easy to use, of the highest quality, and having 

several unique product features to meet the requirements of those having a passion for sewing and decorating articles of clothing. 

The Company also has available experienced and skilled trainers to train others on the techniques of sewing and making various 

items with Singer sewing machines; and is always willing and ready to undertake various vocations creation-related projects that 

aim to train and give new vocational skills to young people, housewives, and female inmates on a continuing basis. 

Thus, should any schools, Government organisations and agencies, or private organisations be interested to undertake, 

jointly with the Company, any projects to create jobs and new skills, in order to develop both the potential ability and vocational 

skills for young people, housewives and those lacking the opportunity for employment and in need of jobs and income, to give 

them the opportunity to have an income and be self-sufficient in raising their families (so as not to be a burden on society), as 

well as to develop and strengthen local communities and improve the overall quality of life for families and the community as a 

whole, the Company would be happy and ready to cooperate in such joint assistance projects for the benefit of society; whereby 

the Company’s social activities group can be contacted at Singer Thailand Pcl at : Tel. 66 - 2352 - 4777, ext 4202 or via email 

at nitiphatk@singerthai.co.th

Corporate Social Responsibility (CSR)
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ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระ ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

กำาหนด จำานวน 3 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิด

เผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตลอดจนปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 

กำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และได้มีการแต่งตั้ง นายณรงค์เดช เกตุสงคราม 

เป็นผู้จัดการตรวจสอบภายใน โดยมีคุณสมบัติตามข้อมูลและประวัติ (ในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน) ซ่ึง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายณรงค์เดช เกตุสงคราม เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมี

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งถือเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบด้วยได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ

ภายนอก แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมิน

ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี

ระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย 

จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 

อย่างเพียงพอแล้วสำาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน แต่ขอให้บริษัทไป

ดำาเนินการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานสำาหรับระบบสารสนเทศ (ERP) ที่กำาลังดำาเนินการอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2557 เพื่อบริษัทจะได้สามารถมีการ

ทำางานที่มีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้

การประเมินระบบการควบคุมภายในในเรื่องข้างต้น กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการว่า การ

พฒันาระบบสารสนเทศทีด่ำาเนินการอยู่นัน้ล่าช้ามากจงึขอให้บริษทัไปกำาหนดตารางการดำาเนินการ และให้มกีารปรบัให้ทันกับสถานการณ์อย่างสมำา่เสมอ 

เพื่อแจ้งให้กรรมการตรวจสอบได้รับทราบถึงความคืบหน้า พร้อมท้ังขอให้ทางฝ่ายตรวจสอบภายในได้ให้มีการตรวจสอบในเรื่องของการตรวจสอบ

การปฏิบัติงาน (Operational Audit) สำาหรับการทำางานในส่วนอื่นๆ นอกจากการขายและการเก็บเงิน หรือที่เรียกว่า Field Audit เพิ่มขึ้น พร้อม

กับขอให้ฝ่ายจัดการไปดำาเนินการจัดให้มีการทำาระบบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ซึ่งรวมถึงการเตรียมความ

พร้อมระบบ IT อย่างเป็นระบบและชัดเจนออกมาเป็นคู่มือในการปฏิบัติ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจำากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำาปี  

2556 ได้ให้ความเห็นในรายงานสอบบัญชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ

กจิการของกลุม่บริษทัและบรษิทัตามลำาดบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ผลการดำาเนนิงานรวมและผลการดำาเนนิงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงนิสด

รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มี

ข้อแนะนำาในเรื่องของการที่จะต้องให้มีเอกสารสนับสนุนในการลงบัญชีประกอบกับรายลงบัญชีรายวัน / วันที่ในบัญชีรายวันกับวันที่ที่เกิดรายการจะ

ต้องตรงกัน / การลงบันทึกการลาออกของพนักงานในภาคสนามควรจะต้องให้มีการบันทึกในทะเบียนบุคคลให้ตรงกับเดือนที่พนักงานนั้นลาออก / 

อตัราการคดิค่านายหน้าในระบบควรทีจ่ะให้มีการตรวจสอบให้เป็นปัจจบุนั / การลงบญัชีในบญัชรีายวนัควรทีจ่ะต้องให้มกีารตรวจสอบและอนมัุติโดย

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เอกสารต่างๆจะต้องมีลายเซ็นต์ผู้จัดทำา ผู้อนุมัติ และผู้รับบริการ/ การรับรู้รายได้จะต้องสอดคล้องกับบริการที่ให้ / วันที่ในใบขอ

ซือ้จะต้องมาก่อนวันทีม่กีารสัง่ซือ้ / บนัทกึรบัสนิค้าควรทีจ่ะต้องบนัทกึในวนัทีร่บัสนิค้านัน้ ทัง้นี ้มสีาเหตมุาจากการแยกธรุกจิเช่าซือ้และบรกิารออก

จาก บริษทั ซงิเกอร์ประเทศไทยจำากดั (มหาชน) มาเป็นบริษทั ซงิเกอร์ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จำากดั และ บรษัิท ซงิเกอร์เซอร์วสิพลสั จำากดั จงึทำาให้ 

การทำางานต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทมีแนวทางที่จะแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน

ให้ชัดเจน พร้อมกับให้คำาแนะนำาในการปฏิบัติงานให้เข้าใจ ซึ่งจะให้แล้วเสร็จภายในปี 2557

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 200 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณา

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และซกัถามข้อมูลจากคณะฝ่ายจดัการ ได้ประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในจากรายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึง่ได้มกีารพจิารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2557 เมือ่วันที ่21 กมุภาพนัธ์ 2557 แล้วสรปุได้ว่าคณะกรรมการบรษิทั

ไม่มีความเห็นที่ต่างไปจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอมา
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Internal Controls and Risks Management

The Board of Directors of the Company has established the Audit Committee, comprising of 3 Independent Directors, 

who possess the required qualifications as specified by the SET.The Board of Directors is responsible for reviewing all financial 

reports of the Company to ensure that they are accurate, correct and credible, as well as that they disclose the required information 

in an adequate manner and as required by the applicable laws and regulations. 

The Audit Committee is also responsible for reviewing and ensuring that the Company has in place an effective and 

adequate internal audit process, and for determining the procedures for the Internal Audit group in reporting directly to the Audit 

Committee and the Chief Executive Officer. 

The Audit Committee has appointed Mr. Narongdej Ketsongkram as the Internal Audit Manager; whereby he possesses all 

the required qualifications and professional experience (as stated in detail in the Attachment 3: Details regarding the qualifications 

of the Internal Audit Manager), and thus the Audit Committee is of the opinion that Mr. Narongdej Ketsongkram is fully qualified 

to be appointed to this position and can effectively carry out the required duties and responsibilities. Further, in the event of any 

future appointment, dismissal or transfer of the Internal Audit Manager, it must be approved by the Audit Committee.

At the Audit Committee Meeting No.1/2557 on 21 February 2014), attended by all the 3 Independent Directors who are 

Members of the Committee, a review and assessment was made of the existing Company’s internal controls system through asking 

specific questions from the participating members of the Management and the external Auditors. Thereafter from this thorough 

assessment of the core 5 components of the internal controls systems (namely: internal control procedures within the organisation, 

risks assessments, operations controls and audit, information technology and communications systems, and monitoring procedures) 

the Audit Committee concluded that the existing system of internal controls is both appropriate and adequate, as well as that 

the Company have assigned a sufficient number of people resources to be able to effectively undertake such responsibilities. 

It was also concluded that the monitoring procedures within the overall internal controls process relating to the operations 

oversight of the Company and Subsidiary Companies are adequate in being able to protect the assets of the Company and Subsidiary 

Companies from being inappropriately misused by Directors and Members of Management in a manner that is outside the scope 

of their authority, and to prevent any related party transactions that involves a conflict of interests. 

With regard to other key aspects of the system of internal controls, the Audit Committee concluded that the Company 

has also adequately undertaken the required internal control procedures. However, the Committee requested the Company to 

continue its efforts to develop and completed the implementation of the ERP systems, which is planned for the end of 2014, so 

that the Company can operate its business more accurately, effectively and efficiently as well as with improved accountability. 

From the abovementioned thorough review and assessment of the systems of internal controls, the Independent Directors 

or Members of the Audit Committee had some additional observations as follows: as the ongoing implementation of the ERP 

systems is much slower than planned, the Committee requested that the implementation time plan be regularly revised and updated 

for use in keeping the Audit Committee fully informed of its progress; requested the Internal Audit group to also undertake 

regular reviews and operational audits in regards to other areas of the operations apart from the current field audits relating to 

sales and finance matters; as well as requested the Management group to complete the Business Continuity Plan (BCP), which 

should also include the preparedness of the Company’s IT systems, in a clear and systematic manner including the preparation 

of an associated BCP operations handbook.

Additionally, the external Auditors of the Company (namely: KPMG Poomchai Audit Co. Ltd.),who audited the Quarterly 

and Yearend financial statements for 2013, commented regarding the financial statements that : both the Consolidated Financial 

Statements and the respective Financial Statements of the Company and Subsidiary Companies accurately reflects the importance 

aspects of the consolidated and respective financial status of the Group of Companies and individual Companies as at 31 December 
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นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการเน้นการกำากับดูแลกิจการ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมี

การประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. องค์กรและสภ�พแวดล้อม 

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีการ

กำาหนดเป้าหมายในการทำางานอย่างชดัเจน และสามารถวดัผลได้ มกีารต้ังเป้าหมายงานทีเ่หมาะสม และคำานงึถงึความเป็นไปได้ของเป้าหมายทีว่างไว้ 

ข้อกำาหนดเก่ียวกับจริยธรรมธรุกจิ และระเบยีบปฏบิตัสิำาหรบัฝ่ายบริหาร และพนกังานในเรือ่งความขัดแย้งของผลประโยชน์กบักิจการ นโยบาย และ

ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซ้ือ และการบริหารท่ัวไปท่ีรัดกุมและเหมาะสม นอกจากน้ียังมีการกำาหนดนโยบาย และ

แผนการปฏิบัติงานที่คำานึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาวอีกด้วย

2. ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

บริษัทได้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายนอก และภายในที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการวิเคราะห์โอกาส 

และผลประโยชน์ทีอ่าจเกิดข้ึน มีการตดิตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนือ่งและสมำา่เสมอ เพือ่ทีจ่ะกำาหนดมาตรการและกลยทุธ์ต่างๆ เพือ่ให้ผูบ้รหิาร 

และพนักงานทุกท่านรับทราบ และปฏิบัติตาม เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ทั้งนี้บริษัทยังได้มีมาตรการควบคุมความ

เสี่ยงด้านสินเชื่อโดยมีศูนย์อนุมัติเครดิตก่อนขายสินค้า เพื่อป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากลูกค้าท่ีมีคุณภาพไม่ดี และมีการตรวจสอบบัญชีลูกค้า

อย่างสมำ่าเสมอ ส่งผลให้บัญชีลูกหนี้ของบริษัทมีคุณภาพดี

3. ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�ร

บริษัทมีการกำาหนดอำานาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับ 

ผิดชอบในเรื่องการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน รวมทั้งมีมาตรการที่รัดกุมในการทำาธุรกรรมต่างๆ 

กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และทำาให้เกิดความ

โปร่งใสในการทำางาน โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำาคัญ

4. ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล

บริษัทให้ความสำาคัญต่อระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่สื่อสารออกไปเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการ 

ตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเรื่องต่างๆ นอกจากนี้บริษัทยังได้ใช้นโยบายการบัญชี

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆของครั้งก่อนอย่างเหมาะสม 

และสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทำาหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการ

ประชุมผู้ถือหุ้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีให้พิจารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และตามที่กฎหมาย

กำาหนด นอกจากนี้บริษัทยังได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทให้กับบุคคลภายนอก และพนักงานภายในบริษัททราบผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น 

ทางสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงการทำางานของบริษัทอย่างชัดเจนด้วย

5. ระบบก�รติดต�ม

คณะกรรมการมีการติดตามผลการดำาเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจที่กำาหนดไว้หรือไม่ และจัดให้มีการตรวจสอบ

ระบบการปฏิบตังิาน ระบบการควบคมุภายในว่ามีความเหมาะสม และปฏบิติัอย่างสมำา่เสมอหรอืไม่ โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่จะรายงาน

ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาแก้ไขข้อบกพร่องทีเ่กดิขึน้ และรายงานผลการแก้ไขภายในระยะ

เวลาอันควร และฝ่ายบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์การทุจริต เหตุการณ์ที่มีความน่าสงสัย การปฏิบัติที่

ฝ่าฝืนกฎหมาย และการกระทำาผิดที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัท

ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
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2013, as well as the consolidated operating performance results of the Group and those of the individual Companies together with 

the respective net cash flows of the Group and the individual Companies, which are all prepared using the universally accepted 

standards of financial reporting. 

The external Auditors also made recommendations regarding: the requirements to have supporting documents and 

information relating to the daily accounting transactions records; the date of recording and the date of the transactions occurring 

need to have the same corresponding dates; recording of the date of resignation of field staff in the employees register need to 

correspond to the actual date of resignation; the rate used for the calculation of commissions payable need to be reviewed that it 

is current applicable rate; the recording of daily accounting items need to be reviewed and approved by the Accounting Manager; 

all documents need to be signed by the respective persons preparing and approving them as well as by the recipient of the services 

provided; the recognition of any revenues need to correspond to the services provided; the date requesting a purchase needs to 

be before the date of delivery of the goods; and the date of receiving the goods need to be the same as the date that goods in 

question are actually received. The reasons for these recommendations is because of the recent and respective separation of the 

sales, hire purchase and services activities from Singer Thailand PCL., to Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd., and Singer Service 

Plus Co., Ltd.; whereby the respective operations and activities are not yet completely accurate as they should be. However, 

the Company is in the process of effectively being able to rectify such deficiencies, through defining the respective duties and 

responsibilities in a clear and concise manner together with clear guidelines explanations so that everyone will fully understand 

what needs to be done by whom, which process should be satisfactorily completed within 2014. 

At the Board Meeting No. 200/2014, on 28 February 2014, which was also attended by the Audit Committee, the Board 

considered the Audit Committee Report, questioned members of the Management group regarding specific matters as well as 

reviewed and assessed the adequacy of the internal controls system (that was summarised in the Audit Committee Report, based 

on the Committee’s thorough assessment and discussions at the Audit Committee Meeting No.1/2557 on 21 February 2014). As 

such, it was concluded that the Board of Directors did not have any differences of opinion from those expressed by the Audit 

Committee in its Report to the Board.

Additionally, the Audit Committee also focused on the issue of corporate governance, in order to facilitate the ongoing 

review of as well as the continuing improvements to be made to the internal controls system, with details as follows: 

1. The Organisation and the Working Environment 

The Company has created an organisation structure that will facilitate the effectiveness of the operational activities of the 

Management group as well as those of the staff; whereby specific business objectives are clearly defined, together with appropriate 

targets to be achieved that are measurable and based on realistic assumptions. 

The Company has also defined a code of ethics and good business conducts, as well as various appropriate and comprehensive 

regulations relating to conflict of interests with the Company’s business, together with operating policies and procedures in regards 

to financial activities or transactions, procurement and sourcing, and general management and administrative aspects, that are to 

observed by both the Management group and staff alike. 

Additionally, other policies and business activities plans have been defined in regards to the equitable treatment of 

customers and clients that are to the best long term interests of the Company.

2. Risks Management

The Company has made an assessment of various external and internal risks that may have any adverse impact on the 

Company’s business operations, taking into consideration both the opportunities and the potential gains; whereby continuous 

Internal Controls and Risks Management
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close monitoring of various situations are made on a regular basis, to enable various appropriate measures or strategies to be 

defined. These measures and procedures are then informed to the Management group and all staff for further implementation, in 

order to reduce the perceived risks to an appropriate and acceptable level.

Further, the Company has established specific measures to effectively manage risks relating to the Company’s consumer 

finance and hire purchase services - through establishing a credit approval center to approve a credit line prior to a sale being made 

in order to prevent potential financial risks resulting from having poor quality customers, as well as through close monitoring of 

hire-purchase customers accounts on a regular basis. This has resulted in the Company having a hire-purchase customers base 

that is of a good quality.

3. Control and Oversight of the Activities of the Management Group

The Company has established the scope of authority and responsibility for the Management group, together with clearly 

defined levels of approval authority for specific financial limits as appropriate. 

There is also a clearly defined separation of duties and responsibility relating to approving transactions, preparing accounting 

and other key information records, maintaining and safe-keeping of Company assets. 

Other measures have also been established to effectively control the implementation of various transactions with the 

majority Shareholder, Directors, members of the management group or other involved parties, so as to prevent any conflict of 

interests situations from occurring, as well as for the sake of full transparency in the Company’s business operations. This is 

based on the core objective of achieving the best interest and benefit for the Company

4. Information technology and Information Communications.

The Company gives great importance to its information technology systems and information communications activities, so 

that the information communicated is of a good quality and adequate to enable decisions to be made by the Board of Directors, 

the Executive Committee, Shareholders, investors, as well as sufficient enough for any other parties in their consideration and 

decision making process.

Additionally, the Company makes use of accounting practices that conform to generally accepted accounting standards as 

well as appropriate to the Company’s business operations. All accounting and financial records carefully maintained and securely 

kept as appropriated and can be easily audited. 

Letters of Notification for Board and Shareholders Meetings, together with relevant supporting documents, information 

and the respective Minutes of the previous Board or Shareholders Meetings (as applicable), are sent out sufficiently in advance, 

as required, before the next scheduled meeting, so that they can be reviewed by the Board Directors or Shareholders prior to 

the Meeting. 

Further, the Company regularly releases important news or information - both externally and internally to all staff - through 

various and multiple channels of communications, such as newspapers, so that everyone are properly and clearly informed about 

the Company’s business activities. 

5. Monitoring System and Procedures

The Board of Directors closely monitors the activities of the Management group to assess whether they are in accordance 

with the established business objectives or not. 

Internal Controls and Risks Management



121รายงานประจำาปี 2556 Annual Report 2013

The Board also arranges that regular reviews and assessments are made in regards to operational procedures and the 

internal controls system, in order to ensure whether they are adequate and appropriate enough as well as being fully adhere to 

or not. This is done via the Internal Audit, which will then report its findings directly to the Audit Committee; whereby timely 

consideration and decisions can then be made in regards to the need to rectify any deficiencies, and those involved will then 

report on the result of such corrective actions within an appropriate timeframe accordingly.

The Management group is also required to report, to the Board of Directors, any incidents of fraud, illegal activities and 

any other activities that may have a negative impact on the image, reputation as well as financial status of the Company.

Internal Controls and Risks Management
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ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ ปี 2556
คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ซงิเกอร์ประเทศไทย จำากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอสิระทีม่คีณุสมบตัติามทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

กำาหนดจำานวน 3 ท่าน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ดังนี้
 1. นายอุดม ชาติยานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ **
 2. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ***
 3. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมการตรวจสอบ
 4. นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการตรวจสอบ
 และ นายณรงค์เดช เกตุสงคราม เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ: ** ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2556
 *** แต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท สำาหรับการกำากับดูแลงบการเงินรวมของบริษัท ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ สอบทานให้
บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ และได้จัดให้มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรัพย์มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ ให้ความเหน็ในการคัดเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษิทั ให้บริษทั
จัดทำารายงานรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระและไม่มีข้อจำากัดในการได้รับข้อมูล พร้อมมุ่งเน้นให้บริษัทมีการดำาเนินงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่
ดี อันได้แก่การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความโปร่งใสยุติธรรม เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบการถ่วงดุลอำานาจ อันนำาไปสู่
ประโยชน์สูงสุด ไม่เพียงแต่สำาหรับผู้ถือหุ้น แต่ยังรวมถึงพนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชมุกบัผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบบญัชภีายนอกจาก บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมิไชย สอบบญัช ีจำากดั 
พร้อมทั้งเชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร รวม ทั้งหมด 4 ครั้ง อีกทั้งยังให้มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้า
ร่วมประชมุด้วย เพือ่สอบทานรายงานทางการเงนิ แลกเปลีย่นข้อคดิเหน็ และให้ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้ในด้านการวเิคราะห์ถงึทีม่าของข้อมลูในงบการ
เงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2556 อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้รายงานทางการเงินได้จัดทำาอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิด
เผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และมิได้มีการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการขัดแย้งกับข้อบัญญัติของกฎหมาย พร้อมทั้งได้มีการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นสำาคัญ ๆ ได้ดังต่อไปนี้

• สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปีก่อนที่จะนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
• สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกับสภาพธุรกิจ 
• ตดิตามมาตรฐานการบญัช ีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลทีจ่ะนำามาใช้กบับรษิทั พร้อมผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้กับงบการเงนิของบรษิทั
• ติดตามการดำาเนินการของฝ่ายบริหาร ตามรายงาน Management Letter ของผู้สอบบัญชีภายนอก - KPMG ที่เกี่ยวกับผลการตรวจสอบในการ

ปฏิบัติงานในแต่ละปีของบริษัท
• ติดตามผลความคืบหน้า และให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศของบริษัท (IFS PROJECT)
• ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้คำาแนะนำาเพื่อนำาไปพัฒนา
• ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับระบบควบคุมสินเชื่อ ศูนย์อนุมัติสินเชื่อ ระบบการตรวจสอบบัญชีลูกค้า และโปรแกรมติดตามลูกค้า
• ติดตามตัวชี้วัดจากผลของการบริหารสินเชื่อจาก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
• ติดตามผลการดำาเนินงานของ บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด และ บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด และรายการเกี่ยวโยง 

หลังจากที่ได้มีการอนุมัติให้จัดตั้งแล้ว
• พิจารณาการออกหุ้นกู้จำานวน 320 ล้านบาท ของบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด โดยมี บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) 

เป็นผู้คำ้าประกัน
• พิจารณาแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในประจำาปี 2557 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

• พิจารณาค่าตรวจสอบบัญชีประจำาปี 2557 เพื่อนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพียงพอ และถูกต้องตามที่

ควร รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในที่เป็นสาระสำาคัญพร้อมได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

สำาหรับรอบปีบัญชี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง 
และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายลักษณะน้อย  พึ่งรัศมี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
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Audit Committee’s Report : FY 2013
The Audit Committee of Singer Thailand PCL. is composed of three (3) Independent Directors, with qualifications that are in accordance 

with the specified requirements of the Stock Exchange of Thailand (SET), together with the Secretary to the Audit Committee, as follows:
 1. Mr. Udom  Chatiyanonda Chairman**
 2. Mr. Lucksananoi  Punkrasamee Chairman***
 3. Mr. Christopher John king Member
 4. Mr. Bibit  Bijaisoradat Member
 And Mr. Narongdej  Ketsongkram Secretary to the Committee
Noted: **  Deceased on July 31, 2013
 *** Appointed and elected on November 8, 2013

The Audit Committee has performed its duties and responsibilities fully in accordance with the Charter of the Audit Committee and those 
as assigned by the Board of Directors, in overseeing the Company’s financial transactions, ensuring that the Consolidated Financial Statements 
comply to all appropriate standard business and accounting practices, and reviewing that the financial reports of the Company are adequate and well 
presented in accordance with the generally ally accepted accounting standards. 

The Audit Committee is also responsible for establishing as well as reviewing the appropriateness and effectiveness of the Company’s internal 
control procedures and internal audit functions, together with ensuring that there has been full compliance with all applicable securities laws and regulations 
of the Stock Exchange of Thailand, and that sufficient and adequate information and clarifications are contained in any required information disclosures.

The Audit Committee has submitted its opinion in regard to the proposed selection and appointment of the Company’s Auditors, reviewed 
and advised the Company in regards to reporting any proposed related parties transactions through submitting such details to the Board of Directors 
meetings on quarterly basis, and has undertaken any other responsibilities as assigned by the Board of Directors; whereby the Committee is able to 
work full independently and without any restricted access to any information. 

Additionally, the Audit Committee has also focused on and supported the Company on establishing and implementing good corporate 
governance policies and practices - in regard to undertaking the assigned activities with full responsibility and accountability, transparency, fairness, 
integrity and creditability, and including establishing a system of internal audits and checks and balances, which will serve the best and full interests 
of not only the Shareholders but also Employees and all other Stakeholders.

During the financial year 2013, the Audit Committee met with the Internal Audit Group and had 4 meetings with the external auditors, from 
KPMG Phoomchai Audit Limited, together with the Management Group as required. Additionally, a separate meeting with the external auditors, without 
the Management Group being present, was also held. These meetings were held to review and discuss that the financial reports, exchange ideas, and give 
useful comments in regarding to the analysis and well as sources of such financial information for the Quarterly and annual FY/2013 Financial Statements, 
on an independent basis, in order to ensure that they have been prepared in accordance with universally accepted standards of accounting principles and 
practices, that sufficient disclosures of relevant information have been made, and that they fully comply to associated applicable laws and regulations.

The Audit Committee has also recorded and reported all of its meetings to the Board of Directors, the main points of which are summarised below:
• Reviewed Quarterly and annual FY/2013 Financial Reports, before submitting them to the Board of Directors for consideration,
• Reviewed reports relating to internal audit activities, as well as assessed the adequacy of the established internal controls system relative to the 

current business environment and operations,
• Followed - up on the accounting standards and on the new standards of international financial reporting to be implemented by the Company  

together with the possible associated impact on the Company’s financial statements,
• Follow-up on the operational activities undertaken by the Management Group, based on the comments in the ‘Management Letter’ report submitted 

by the external auditors-KPMG relating to the results of their annual audit of such activities of the Company.
• Followed - up on the progress of, and provided recommendations on the updated financial information reporting system (or the IFS project),
• Followed - up on the performance of the Internal Audit Group, and provided recommendations on further developments in its activities, 
• Provided recommendations regarding the credit control as well as the credit approval systems and  procedures, the process of reviewing a customer’s 

account records, and customer accounts monitoring programmes,
• Followed - up on and provided recommendations relating to the key performance indicators (KPIs) of the credit management activities, as reported 

by the MD of Singer Leasing (Thailand) Co. Ltd. 
• Followed-up on and reviewed the operations of Singer Leasing (Thailand) Co. Ltd. and Singer Service Plus Co. Ltd., subsequent the approved 

associated ‘related parties transactions’ to establish these companies.
• Reviewed details relating to the proposed issue of debentures of Singer Leasing (Thailand) Co. Ltd., totaling of Baht 320 million, that is guaranteed 

by Singer Thailand PCL. 
• Reviewed the Internal Audit Group’s planned activities for 2014, and provided further suggestions, and
• Reviewed the proposed compensation for the external auditors for 2014, and provided associated recommendations. 
The Audit Committee is in agreement with the external auditors that the Company’s Financial Statements and disclosures of relevant 

information are sufficient and adequately presented, in full accordance with universally accepted accounting principles and practices. The Audit 
Committee also believes that the internal control systems of the Company are adequate and sufficient, as well as have not found any deficiencies 
of any significant within these internal controls systems, and believe that that all laws, as well as associated rules and requirements imposed by the 
responsible regulatory organisations, have been appropriately adhered to.

For the 2014 financial year, the Audit Committee has recommended to the Board of Directors to propose to the Shareholders Meeting for 
consideration and approval that Mrs. Siripen Sukcharoenyingyong and/or other qualified auditors form KPMG Phoomchai Audit Ltd. be appointed 
as the Company’s external auditors.

On behalf of the Audit Committee

(Mr. Lucksananoi  Punkrasamee)
Chairman of the Audit Committee 

February 21, 2014
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รายการที่สำาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังท่ีแสดงในงบการเงินของบริษัท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหัวข้อท่ี 6 น้ัน เกิดขึ้นเพื่อ

ให้บริษัทสามารถวัดผลการดำาเนินธุรกิจของแต่ละกิจกรรมได้อย่างเด่นชัด โดยสรุปผลการดำาเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องสำาหรับปี 2556 เทียบกับ

ปี 2555 พบว่า

1. บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากดั (มหาชน) ได้มีภาระผกูพนัตามสญัญาการใช้เครือ่งหมายการค้าและสญัญาการบรกิารกบั Singer Asia 

Holdings B.V. โดยบริษัทฯจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า (Trade Mark License Agreement) ร้อยละ 0.1 ของ

ยอดขายสุทธ ิเฉพาะสนิค้าที่ใช้เครือ่งหมาย “SINGER” เท่านัน้ และต้องจ่ายค่าธรรมเนยีมการบรกิาร (Consultancy Agreement) โดย

คำานวณร้อยละ 1 ของยอดขายสทุธริวมกบัดอกเบีย้รบัจากการผ่อนชำาระ ได้ปรากฎในงบการเงินประจำาปี ซึง่ในสญัญาจะระบขุอบเขตของ

การให้บริการที่บริษัทจะได้รับ เช่น การให้ข้อมูลทางการตลาด การวางแผนในการทำาธุรกิจ การวางแผนผลิตภัณฑ์ การให้การสนับสนุน

ทางด้านระบบต่างๆ เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้านการขาย พัฒนาผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติงานของบริษัท และเม่ือ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2546 Singer Asia Holdings B.V ได้แจ้งให้บริษัท ทราบว่า นับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2546 เป็นต้นไป ให้

บริษัทโอนค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า และการบริการให้กับ Singer Asia Holdings B.V ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้น

เดิมในต่างประเทศ แต่ภาระผูกพันต่างๆ ยังคงยึดตามสัญญาเดิมทุกประการ อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้น Singer Asia Holdings 

B.V จะคิดกับบริษัทในเครือ SINGER ด้วยกันในระดับอัตราที่ใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 1.75 ถึงร้อยละ 3.0 กรณีเป็นบุคคลภายนอก แต่

ถ้าเป็นบริษัทในเครือจะคิดที่ร้อยละ 1

2. บริษัทได้มีการคิดค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทนให้กับ SINGER ASIA LIMITED สำาหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ SINGER ASIA 

LIMITED โดยตรง เช่น ค่าขนส่งเอกสาร ค่าธรรมเนียมการปรึกษาธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหารระดับสูงของ SINGER 

ASIA LIMITED ในกรณีเดินทางเข้ามาประชุมในประเทศไทย เป็นต้น อนึ่งบริษัทจะให้มีการคิดดอกเบี้ยจากยอดคงค้างลูกหนี้ 

SINGER ASIA ณ สิ้นเดือนในแต่ละเดือน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามตลาดทั่วๆ ไป ณ วันที่ เกิดรายการ และจะให้มีการชำาระยอด

เงินค้างชำาระประมาณไตรมาสละครั้ง

3. บริษทั ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำากดั ดำาเนินธรุกจิโดยเป็นนายหน้าขายประกนัชวีติโดยตรง ซึง่มยีอดรายได้ลดลงกว่าปี 2555 เท่ากบัร้อยละ 

30.1 แต่กำาไรสุทธิในปี 2556เพิ่มขึ้นกว่าปี 2555 ร้อยละ 21.2 ตามลำาดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากได้มีการพัฒนารูปแบบของการทำางานให้

เป็นไปตามกฎระเบียบของกรมการประกันภัย เพื่อจะได้ทำาให้การทำางานคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์กับลูกค้ามากที่สุด บริษัท

จึงได้มีการโอนย้ายพนักงานขายที่มีความต้องการท่ีจะขายประกันให้ไปรายงานการขายประกันในฐานะตัวแทนการขายประกันกับบริษัท

เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) โดยตรง 

4. บริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้หยุดดำาเนินการผลิตตั้งแต่กลางปี 2545 และทรัพย์สินทั้งหมดได้จำาหน่ายให้กับ

บริษัท และบุคคลภายนอกในปี 2547 หลังจากนั้นในปี 2554 ก็หันมาผลิตนำ้าดื่มยี่ห้อซิงเกอร์เพื่อนำามาจำาหน่ายได้ระยะหนึ่งแแต่ก็ยัง

ไม่สามารถทำากำาไร ผู้บริหารของบริษัทจึงได้มีการพิจารณาปรับโครงสร้างในการดำาเนินธุรกิจใหม่โดยให้หันมาทำาธุรกิจให้บริการติดต้ัง 

และล้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมกับการบริการซ่อมสินค้าให้กับลูกค้าท่ีบ้าน (At home service) แทน โดยให้มีการเปล่ียนชื่อบริษัท

เป็น บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด และให้มีการโยกย้ายช่าง และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบริการไปเป็นพนักงานประจำา

ของบริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด เพื่อให้สามารถวัดผลการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำาหรับงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 ปรากฎว่าบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 6.7 ล้านบาทโดยมีสินทรัพย์ทั้งหมดเท่ากับ 22.2 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดเท่ากับ 

13.4 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้เงินกู้ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) เท่ากับ 4.0 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2556 

เป็นปีแรกที่ได้เริ่มมีการมุ่งเน้นธุรกิจบริการที่ในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่เป็นศูนย์ต้นทุน (Cost Center) ของบริษัท ซิงเกอร์

ประเทศไทยจำากัด (มหาชน) มาเป็นศูนย์กำาไร (Profit Center) จึงยังต้องใช้เวลาและเงินลงทุนในช่วงแรก ซึ่งหลังจากนี้ไปแล้วก็จะมี

กำาไรตามการแผนงานที่วางไว้

5. บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเดือน มิถุนายน 2555 เพื่อมาดำาเนินการธุรกิจเช่าซื้อ

แยกออกจาก บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ในช่วงที่จดทะเบียนบริษัทใหม่

มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แล้วก็ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,450 ล้านบาท ซึ่งได้มีการเรียกชำาระทุนครบถ้วนแล้วหลังจากที่

ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุน เพื่อนำาเงินมาจ่ายชำาระเป็นค่ารับโอนธุรกิจเช่าซื้อบางส่วนจาก บมจ. ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากมูลค่าของ

ธุรกิจเช่าซื้อที่ได้มีการประเมินราคาของผู้เชี่ยวชาญทางการเงินซึ่งมีมูลค่าทั้งหมดเท่ากับ 2,548.3 ล้านบาท 

ร�ยก�รระหว่�งกัน
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Related Party Transactions

So as to enable the Company to assess the operations outputs of the Company in a clear and concise manner, these 
were the important “related party transactions”, as stated in the Consolidated Financial Statements of the Company (in the 
accompanying Notes. No. 6 to the Financial Statements) undertaken during 2013; whereby, in summary, when compare to 2012 
detailed assessments of these ‘related party transactions’ indicate as follows:

1. Singer Thailand PCL., has ongoing obligations and commitments in regards to the license to use specific trademarks 
under the terms of the Trade Mark License Agreement with Singer Asia Holdings B.V. with a royalty fee equal to 
0.1% of the net sales revenues of only those products using the  “SINGER” brand name being payable, as well as in 
regards to various business-related advice received under the terms of the Consultancy Agreement with a consulting 
fee equal to 1.0% of the total consolidated net revenues of the Company being payable, for specific business-related 
advice, as specified in the Consultancy Agreement,  regarding the use of marketing information, business planning, 
products and services planning, and supporting services for various Company activities and business systems. This is 
in order to enhance the overall potential sales and products developments capabilities of the Company. 

 On 23 July 2003, Singer Asia Holdings B.V. informed the Company that, effective from 29 July 2003, the Company 
is required to transfer both royalty and consulting services fees to Singer Asia Holdings B.V. (a registered Company 
within the corporate network of the current overseas majority Shareholder), whereby all existing obligations and 
commitments, under the Trade Mark License Agreement and the Consultancy Agreement, still remain valid and 
effective. Singer Asia Holdings B.V. also advised the Company the fees charged to and payable by the Company 
within the Singer network will be more or less the same; whereby on 4 February 2008 the Company was informed 
by a member of Senior Management of Singer Asia Holdings B.V. for ‘outside’ parties the fees charged is between 
1.75% to 3.0%, while the fees charged to those companies within the Singer network will be at only 1.0% (or slightly 
more), together with associated travel and local accommodation expenses for those Executives/Managers of Singer 
Asia Holdings B.V., who come to Thailand to provide the consulting advice and recommendations aimed at enhancing 
the overall effectiveness of the Company’s operations. 

2. The Company has charged back, to SINGER ASIA LIMITED, those expenses paid by the Company has paid on its 
behalf relating to any expenses incurred locally directly relating to by SINGER ASIA LIMITED, such as: sending 
documents, business consulting services fees, and travelling expenses of senior Executives/Managers of SINGER 
ASIA LIMITED coming for meetings in Thailand. However, the Company also charges SINGER ASIA LIMITED 
interest on the unpaid balance for these expenses reimbursements due and still outstanding as at the end of every 
month, based on the prevailing applicable general interest rates as at the date these expenses are incurred. Normally, 
these outstanding reimbursable expenses are be paid and cleared once every Quarter.

3. Singer (Broker) Co., Ltd., operates a direct life insurance brokerage and agency business, with total 2013 revenues that 
 are 30.1% lower than that for 2012 but still achieving a total 2013 Net Profit that is 21.2% higher than in 2012. This is 
due to development of and improvements to the internal systems and operations in order to conform to the requirements 
and regulations of the Department of Insurance, so that the work becomes more efficient and is of maximum benefit 
for its customers.  The Company therefore, transferred its staff who wanted sell life insurance products to report 
directly, as sales representatives, to the Muang Thai Life Assurance PCL.

4. Singer Industry (Thailand) Co., Ltd., has ceased its manufacturing operations since mid 2002, with all its assets being 
sold and transferred to other outside companies or persons in 2004. Thereafter in 2011, the Company started to produce 
Singer drinking water for wholesales; however it was not able to make any profits. 

 The Company’s Management, therefore, decided to change its business model and operations to focus instead on 
providing after sales services, namely: installation and maintenance of air conditioner appliances as well as on site 
‘at home’ repair services, under the name of Singer Service Plus Co., Ltd.,  As at 31 December 2013, the Company 
achieved a Net Loss of Baht 6.7 million for the full year period, with total assets of Baht 22.2 million (comprising 
of Baht 13.4 in cash together with trade receivables and  debts owed by Singer Thailand PCL., of Baht 4.0 million). 
2013 was the first year of operations in providing after the sales services activity that was, in fact, a ‘cost centre’ 
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จากความเห็นของคณะฝ่ายจัดการต่อรายการระหว่างกันของบริษัท สรุปได้ว่ารายการระหว่างกันท่ีทำากันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และ

บริษัทที่เกี่ยวข้องทุกรายการที่แสดงในงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความยุติธรรม และสม

เหตุสมผลตลอดจนทำาให้บริษัท ได้รับผลประโยชน์จากการทำารายการดังกล่าว

เพื่อให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไม่มีนโยบายให้เกิดรายการลักษณะขัดกันทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีพิเศษหรือกรณีท่ีบริษัทจะได้

ผลประโยชน์สูงสุดหรือยุติธรรมที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมพิจารณาและให้คำาแนะนำาก่อนที่จะนำาเสนอให้คณะกรรมการ และ/หรือ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติต่อไปแล้วแต่กรณี ตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทยังคงมีนโยบายการให้กู้ยืมระหว่างกันสำาหรับบริษัทในเครือ ในกรณีท่ีจำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงาน  

โดยจะคิดดอกเบี้ยกู้ยืมดังกล่าว ตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด

บริษัทที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง
(ล้านบาท)

บุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง ลักษณะร�ยก�รและลักษณะคว�มสัมพันธ์ ร�ยก�ร
มูลค่�ร�ยก�ร

ปี 2556 ปี 2555

บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง 

(ประเทศไทย) จำากัด (SLL) 

โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ 

ประเทศไทย ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 

99.99

ดำาเนินธุรกิจเช่าซื้อโดยซื้อสินค้ามาจาก บมจ.ซิงเกอร์

ประเทศไทย มาเพื่อทำาเช่าซื้อให้กับลูกค้าภายใต้การ

สนบัสนนุของพนกังานขายของ บมจ.ซงิเกอรป์ระเทศไทย

ในการบริการขาย เก็บเงิน พร้อมคำาแนะนำา และ 

บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทยก็จะให้มีการคิดค่าบริการ

ดังกล่าวตามสัญญาบริการที่ลงนาม นอกจากนั้นก็มีการกู้

ยืมเงินจาก บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย มาใช้ในการดำาเนินการ

ค่าซื้อสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

ดอกเบี้ยเงินกู้

2,164

370

64

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส 

จำากัด (SSPL) โดยมี บมจ. 

ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นอยู่

ร้อยละ 99.88

ดำาเนินธุรกิจให้บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และบริการ

หลังการขายให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของ บมจ.ซิงเกอร์

ประเทศไทย โดยได้มีการคิดค่าบริการดังกล่าวจากสินค้า

ที่บริษัทฯ ขายให้กับลูกค้าเป็นรายเดือน

รายได้ค่าบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

67

5

ไม่มี

ไม่มี

บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) 

จำากัด (SBL) โดยมี บมจ. 

ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นอยู่

ร้อยละ 99.70

ดำาเนินธุรกิจโดยเป็นนายหน้าขายประกันชีวิตโดยตรงให้

กับ บมจ.เมืองไทย ประกันชีวิต โดยผ่านพนักงานขาย

ของ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย แต่ในปี 2554 ได้มีการ

เปลี่ยนวิธีการดำาเนินการโดยให้พนักงานขายเหล่าน้ันไป

รายงานต่อ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตโดยตรง เพื่อให้

สอดคล้องกับกฎระเบียบของกรมประกันภัยจึงไม่ได้มี

รายการระหว่างกันเกิดขึ้น

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

SINGER ASIA 

HOLDINGS B.V. ถือหุ้น 

100% ผ่านบริษัท SINGER 

(THAILAND) B.V. มา

ถือหุ้น บมจ. ซิงเกอร์

ประเทศไทย เท่ากับร้อยละ 40 

เป็นผู้ให้บริการให้คำาปรึกษา คำาแนะนำาในเรื่องของการ

ตลาดและการบริหารให้กับ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย อีก

ทั้งเป็นผู้มอบสิทธิ์ในการใช้ Trademark licenses ของ 

SINGER ให้ใช้

รายได้ค่าที่ปรึกษา

ค่า Trademark

34

3

29

3

ร�ยก�รระหว่�งกัน
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business unit of the Singer Thailand PCL., but it has now become another ‘profit centre’, which will take time and 
some upfront investments at the start before achieving profits in accordance with its business plans. 

5. Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd., was registered in June 2012, in order to operate the consumer finance and hire 
purchase installment services businesses that were separated out from Singer Thailand PCL. The Company initially 
had a registered and paid up capital of Baht 1.0 million, with Singer Thailand PCL., having a 99.9% equity holding. 
Thereafter, the Company increased its registered capital to Baht 850 million with 25% being paid up, so that the Com-
pany was able to make use of the funds to pay for the transfer, from Singer Thailand PCL., of the existing consumer 
loans and hire purchase installment loans portfolio that has been valued by independent financial experts as having a 
value of Baht  2,548.3 million.

The overall opinion of the Management of the Company in regards to these ‘related party transactions’ between the Company 
and its Subsidiary and other related Companies, as reported in the Financial Statements for the year ending 31 December 2013 
(and in the accompany Notes to the Financial Statements), were fair and reasonable, as well as that the Company as a whole has 
gained positive benefits from undertaking these ‘related party transactions’.

In order to achieved and conform to the principles of good governance practices, the Company has no policy to undertake 
any transactions that may involve a conflict of business interests, unless such transactions are based on special circumstances 
and are intended to afford the Company maximum benefits in a fair and equitable manner; whereby the Audit Committee will 
consider the appropriateness of the proposed transactions and submit recommendations accordingly to the Board of Directors 
and/or the Shareholders Meeting as applicable for consideration and approval, as required by the regulations of the SET.

For the future, the Company still has a policy to undertake ‘related party transactions’ in regards to inter-Group loans and 
borrowings as necessary to specifically support business operations, which loans will carry an (inter-Group) interest rate equal 
to the then ongoing and applicable market rates.

Companies (Related Party) that may have a conflict of interests
(in Baht Million)

Parties with possible 
conflict of interests Nature of transactions /Nature of relationship Transactions

Transaction value

FY 2013 FY 2012

Singer Leasing (Thailand) 

Co., Ltd., (SLL), in which 

Singer Thailand PCL., has a 

99.9% equity holding. 

Provides consumer finance services for products/

appliances purchased from Singer Thailand PCL., - 

for hire purchase installment sales to its customers, 

with the support of the sale representatives of Singer 

Thailand PCL., in regards to selling, installments 

collections, a nd products use advice, and with Singer 

Thailand PCL., charging services fees for such activ-

ities under the terms of a Services Agreement; also 

Singer Thailand PCL., provides loans, with interest, 

for SLL’s to operate its financing business activities.

Purchase of 

products/appliances

Management fees 

and expenses 

Interests on loans

2,164

370

64

None

None

None

Singer Service Plus Co., Ltd., 

(SSPL) , in which Singer 

Thailand PCL., has a 

99.88% equity holding.

Provides after sales services (ie: installation, maintenance 

and repairs of air conditioner appliances and products) 

to Singer Thailand PCL., customers, with income 

derived from repairs and monthly maintenance services  

provided. 

Management Fees 

and Expenses 

reimbursements 

67

5

None

None

Related Party Transactions
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ร�ยก�ร นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�

ขายสินค้า ราคาตลาด - ราคาเงินสด

ซื้อสินค้า ราคาตลาด

ต้นทุนบริการ ราคาคงที่กำาหนดตามแต่ละผลิตภัณฑ์

รายได้ค่าบริหารจัดการ

ร้อยละ 15 ของรายได้ค่านายหน้าประกันชีวิตของบริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำากัด

วธิกีารปนัสว่นจากคา่ใชจ้า่ยจรงิบวกสว่นเพิม่สำาหรบับรษิทั ซงิเกอร ์ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จำากดั 

และ บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด

ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า ร้อยละ 0.1 ของยอดขายสุทธิ (เฉพาะสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย “Singer” เท่านั้น)

ค่าธรรมเนียมการบริการ ร้อยละ 1 ของยอดขายสุทธิของบริษัท 

ดอกเบี้ยรับ ต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ย

ดอกเบี้ยจ่าย ต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ย

นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�และเงื่อนไขระหว่�งกัน

สัญญ�สำ�คัญที่ทำ�กับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

1. สัญญ�ค่�ธรรมเนียมเครื่องหม�ยก�รค้�และค่�ธรรมเนียมก�รบริก�ร

บริษัทมีสัญญากับ Singer Asia Holdings B.V. ในการใช้เครื่องหมายการค้า โดยจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้เคร่ืองหมายการค้าในจำานวน

ร้อยละ 0.1 ของยอดขายสุทธิ เฉพาะสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย “Singer” เท่าน้ัน และค่าธรรมเนียมการบริการเก่ียวกับข้อมูลทางด้านการตลาด 

การวางแผน การออกแบบ วางแผนผลิตภัณฑ์ในจำานวนร้อยละ 1 ของยอดขายสุทธิและดอกเบี้ยจากการผ่อนชำาระที่ปรากฎในงบการเงิน
2. สัญญ�ก�รโอนธุรกิจ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ทำาสัญญาการโอนธุรกิจกับบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด โดยบริษัทตกลงที่จะโอนธุรกิจ

เช่าซื้อและลูกหนี้เช่าซื้อทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้และบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ตกลงที่จะดำาเนินธุรกิจเช่าซื้อตาม

เงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

3. สัญญ�เงินกู้ยืม

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 บริษัทได้ทำาสัญญาให้เงินกู้ยืมกับบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด เป็นจำานวนเงิน 1,877.681 

ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการกู้ยืมจะคิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประจำาปีถัวเฉลี่ยของบริษัทในแต่ละไตรมาส การชำาระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส 

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด สามารถที่จะกู้ หรือคืนเงินกู้ก่อนกำาหนด หรือขอกู้ยืมใหม่ ภายใต้วงเงิน

ตามระยะเวลาของสัญญาได้ตราบเท่าที่เงินกู้ ณ เวลาใดๆ ไม่เกินกว่าจำานวนเงินของวงเงิน ณ ขณะนั้น

ตารางการลดลงของเงนิต้นภายใต้วงเงนิกู้ยมืของบรษิทั ซงิเกอร์ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จำากดั แสดงดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ได้ตกลงกนัเป็นอย่างอืน่

1) 500 ล้านบาท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2557 

2) 500 ล้านบาท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2558 

3) 500 ล้านบาท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2559

4) 377.681 ล้านบาท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 บริษัทได้มีการให้เงินกู้จำานวนเงิน 1,877.681 ล้านบาทกับบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ภายใต้

สัญญาเงินกู้ดังกล่าวข้างต้น บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ได้นำาเงินที่ได้รับจากเงินกู้ยืมนี้มาชำาระคืนให้กับบริษัทเพื่อชำาระหนี้ที่บริษัท 

ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ค้างชำาระแก่บริษัทจากการโอนธุรกิจในวันเดียวกัน

ร�ยก�รระหว่�งกัน
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Transactions Policy for determining pricing

Sales of products Market prices – cash payment

Purchases of products Market prices

Costs of services provided Fixed fees - for each respective service/products 

Revenues for management services (fees)

15% of the sales commission income of Singer (Broker) Co., Ltd.

Allocated share of the actual total expenses plus a percentage - as applicable for 

Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd., and Singer Service Plus Co., Ltd.

Royalty Fees for use of trademark and 

SINGER brand name 

0.1% of total net sales of SINGER branded appliances/products only 

Consulting/management fees 1.0% of consolidated net total revenues of the Company

Interests charged Weighted Average Cost of Capital (WACC)

Interests payable Weighted Average Cost of Capital (WACC)

Policy in determining the transaction price and terms for “related business party transactions’

(in Baht Million)

Parties with possible 
conflict of interests Nature of transactions /Nature of relationship Transactions

Transaction value

FY 2013 FY 2012

Singer (Broker) Co., Ltd., 

(SBL), in which Singer 

Thailand PCL., has a 99.7% 

equity holding.

Provides brokerage and sales agency services for life 

Assurance products of MuangThai Life Assurance 

PCL., with sales being made by the staff of Singer 

Thailand PCL., However, since 2011, the sales  

representatives now report directly to the MuangThai Life 

Assurance PCL., in order to comply with the regulations 

of the Insurance Department Ministry of Commerce.

None None None

SINGER ASIA HOLDINGS 

B.V. (with 100% equity in 

and via SINGER (THAI-

LAND) B.V.) having a 40% 

equity holding in Singer 

Thailand PCL.

Provides business operations consulting services and 

advice regarding marketing and management issues,as 

well as grants trademark licenses rights for the use of 

the SINGER brand to Singer Thailand PCL.,

Consulting fees and 

Trademark license 

Royalty fees 

34

3

29

3

Important Agreements executed between the Company and “Related Business Party/Persons”

1. Trade Mark License Agreement  and Consultancy Agreement 

The Company has executed a Trade Mark License Agreement with Singer Asia Holdings B.V. for the right to use its 
trademarks and brands, whereby a Royalty Fee is payable equal to 01.% of the total net sales of SINGER branded products /
appliance only, as well as consulting fees (regarding to marketing information, business planning, products design and development) 
equal to 1.0% of total consolidated net revenues (including the interest income from hire purchase installments) of the Company.

2. Agreement of Transfer of Business

On 14 December 2012, the Company executed an Agreement of Transfer of Business with Singer Leasing (Thailand) 
Co., Ltd., whereby the Company agreed to transfer the entire portfolio of its hire purchase loans accounts, owed by customers 
to the Company, to Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd., on 31 December 2012 with Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd.,  

Related Party Transactions
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ยอดหนี้คงเหลือระหว่�งบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556
(หน่วย : ล้านบาท)

ร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน ปี
บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่ม STL บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

STL
SLL SSPL SBL SAHBV

1. ลูกหนี้การค้า 2556

2555

326

- -

-

-

-

-

326

-

2. ลูกหนี้อื่นๆ 2556

2555

3

2,515

13

-

16

2,515

3. รายได้ค้างรับ 2556

2555

28

-

1

-

-

-

-

-

29

-

4. เงินกู้ยืม 2556

2555

1,031

-

-

-

-

-

-

-

1,031

-

5. เจ้าหนี้อื่นๆ 2556

2555

234

-

4

5

1 35

29

274

34

STL = บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)
SLL = บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด 
SSPL = บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด
SBL  = บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำากัด
SAHBV  = SINGER ASIA HOLDING B.V.

ร�ยก�รระหว่�งกัน
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(in Baht Million)

As per Balance Sheet (Financial Status)
Year/Company* Year

Related Companies in the STL* Group Related Companies 
STL

SLL SSPL SBL SAHBV

1. Trade debtors 2013

2012

326

- -

-

-

-

-

326

-

2. Other debtors 2013

2012

3

2,515

13

-

16

2,515

3. Outstanding income 2013

2012

28

-

1

-

-

-

-

-

29

-

4. Loans 2013

2012

1,031

-

-

-

-

-

-

-

1,031

-

5. Other Creditors 2013

2012

234

-

4

5

1 35

29

274

34

to then operate the consumer finance and hire purchase installments purchase business activities thereafter, as per the terms and 
conditions of the Agreement .

3. Loan Agreement

On 27 March 2013,  the Company executed a Loan Agreement with Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd., for the total 
amount of Baht 1,877.681 million with an interest rate that is payable on a Quarterly basis and based on the weighted average 
costs of capital (WACC) of the Company’s borrowings on a Quarterly basis. Under the terms and conditions of this Loan 
Agreement, Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd., is able to borrow and also prematurely repay the outstanding balance to or 
borrow additional loans from the Company within the valid term and total amount of the loan facility as agreed, so long as 
the total amount outstanding, at anytime, is not in excess of the agreed total amount of the loan facility granted at the time of  
additional loan amount being requested.

Agreed reductions in the outstanding principal amount owed (by Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd.,) in regards to the 
loan facility (unless as may be otherwise agreed to) 

1) Baht 500 million by 1 April 2014
2) Baht 500 million by 1 April 2015
3) Baht 500 million by 1 April 2016
4) Baht 377.681 million by 1 April 2017 

As at 1 April 2013, the Company loaned a total of Baht 1,877.681 million to Singer leasing (Thailand) Co., Ltd., as per 
the abovementioned Loan Agreement, whereby, on the same day, Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd., used the funds to pay the 
outstanding balance owed to Company resulting from the transfer of the existing hire purchase loans portfolio.

Outstanding Balance of Accounts Receivables between ‘Related Parties or Persons ( as at 31 December 2013)

*STL =  SINGER THAILAND PCL.

*SLL   = SINGER LEASING (THAILAND) CO., LTD.

*SSPL = SINGER SERVICE PLUS CO., LTD.

*SBL  = SINGER (BROKER)  CO., LTD.

*SAHBV  = SINGER ASIA HOLDING B.V.

Related Party Transactions
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สภ�วก�รณ์เศรษฐกิจมหภ�ค
สิ่งที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2556

ในปี 2556 สภาพเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างเป็นที่น่าพอใจในช่วงครึ่งปีแรก (โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 มีอัตราเติบโตของผลิตภัณฑ์

มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เทยีบกบัปีก่อนอยูท่ี ่5.4 % และ 2.9% ตามลำาดับ) อนัเป็นผลมาจากความต่อเนือ่งในการกระตุ้นนโยบายประชานิยมที่

เริม่ตัง้แต่ปี 2555 ทีม่ต่ีอกลุม่เป้าหมายหลกั ซึง่กค็อืประชาชนในต่างจงัหวดัและกลุม่เกษตรกรทัว่ประเทศ อย่างไรกต็ามในช่วงครึง่ปีหลงั เกดิปัญหา

ทางเศรษฐกิจทั้งในภูมิภาคและท่ัวโลกสืบเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างบาทไทยและดอลล่าร์สหรัฐที่

ส่งผลกระทบต่อการเติบโตภาคส่งออกของไทย ก่อให้เกิดอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น และยิ่งไปกว่านั้นการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นของหน้ีภาคครัวเรือนยัง

ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศ ตลอดจนการลงทนุต่างๆ ของภาครฐัและภาคเอกชนลดตำา่ลง ถอืเป็นผลกระทบในเชงิลบท่ีสำาคญัทีส่่งผลต่ออตัรา

เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ประเทศไทย

นอกจากนี้ สถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองที่ปะทุขึ้นช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ทำาให้เกิดการชะลอตัวและเสียหายในระบบเศรษฐกิจ ทั้งน้ี

การแบ่งแยกขั้วอำานาจทางการเมืองที่ขยายตัวอย่างชัดเจนและรวดเร็วซำ้าทวีความรุนแรงมากขึ้น และปัญหาการเมืองที่ยังไม่สามารถหาทางออกได้นี้ 

คาดว่าจะยืดเยื้อยาวนานอย่างไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงถึงแม้จะก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่ 1ของปี 2557 แล้วก็ตาม 

ทกุปัจจยัดงักล่าวข้างต้นล้วนส่งผลกระทบในเชงิลบต่อแนวโน้มเศรษฐกจิมหภาคของไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเตบิโตในภาคการส่งออกตลอดปี 

2556 ทีติ่ดลบ 0.2% และมีอตัราเงนิเฟ้อโดยรวมอยู่ที ่2.5 - 3.0% ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ท้ังปีเติบโตเพยีง 2.5 - 2.9 % เท่านัน้

มุมมองในปี 2557 และอน�คตข้�งหน้�
ประมาณการแรกเริ่มถึงการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทยเปรียบเทียบปีก่อน คาดการณ์ว่าในปี 2557 จะมีอัตราเติบโต

อยู่ท่ี 5-6% แต่จากการประท้วงคดัค้านทางการเมือง การชุมนมุปิดถนน การดำาเนนิงานและกจิกรรมต่างๆทีม่อียูอ่ย่างจำากดัในการแก้ปัญหาเศรษฐกจิ

ทำาให้เบิกจ่ายงบประมาณรฐัได้น้อย จงึอาจส่งผลกระทบในทางลบสำาหรบัครึง่ปีแรกของ 2557 น้ี จากการบรหิารงานท่ีผดิพลาดและสภาพทางเศรษฐกจิ

ที่ถูกปิดล้อมด้วยจำานวนผู้ประท้วงที่เพิ่มมากขึ้นของกลุ่มชาวนาจากต่างจังหวัดท่ีเรียกร้องเงินตามสัญญาการประกันราคาและโครงการรับจำานำาข้าว

จากรัฐบาล ประกอบกับการปรับตัวลดลงท้ังในส่วนการบริโภคและการลงทุนต่างๆจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ส่งผลต่อธุรกิจและความเชื่อม่ันของ

ผูบ้ริโภค ล้วนแต่จะส่งผลกระทบอย่างรนุแรงต่อสภาพแวดล้อมเศรษฐกจิมหภาคโดยเฉพาะต่อครึง่ปีแรกน้ี แม้จะได้ข้อยตุิในการแก้ปัญหาผ่าทางตนั

วิกฤตการณ์การเมืองปัจจุบัน และการรับรองคณะรัฐบาลจัดตั้งใหม่ที่ชอบด้วยกฎหมายในเร็ววัน แต่ผลลัพธ์ก็จะไปปรากฎในช่วงไตรมาสที่ 2 ต่อไป

แม้ว่าจะมีการคาดการณ์แนวโน้มภาคการส่งออก อัตราการเติบโตในปี 2557 อยู่ท่ี 4-6% ท่ีคาดว่าฟื้นตัวจากตลาดส่งออกหลักท่ีมีอยู่เดิม 

แต่จากประมาณการล่าสุดพบว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทยในปี 2557 จะอยู่ที่ 3-4% ต่อปีเท่านั้น ซึ่งจะทำาให้การ

เติบโตในภาคการส่งออกในครึ่งปีแรกไม่ถึง 1% ทั้งนี้อาจจะเติบโตสูงขึ้นถึง 5-6% ได้ในครึ่งปีหลังหากรัฐบาลใหม่มีความลงตัวและทำางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ก็จะสามารถฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจให้กลับคืนมาได้โดยเร็ว แต่หากวิกฤตการณ์ทางการเมืองยังคงยืดเยื้อจนถึงไตรมาสที่ 3 การเติบโต

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปี 2557 ก็อาจจะลดลงอยู่ที่ 2.5% หรือน้อยกว่านั้น

ผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น มาจากแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคเชิงลบท่ีเกิดขึ้นต่อเน่ืองควบคู่กับกำาลังการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค

ที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างย่ิงกำาลังจากตลาดลูกค้าต่างจังหวัดที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลัก ถือเป็นความท้าทายของซิงเกอร์ในการบริหารและจัดการความ

เสี่ยงทางการเงิน รวมถึงการเก็บรวมและรักษาไว้ซึ่งข้อมูลลูกค้าบัญชีเช่าซื้อที่จัดเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ และบริหารความเสี่ยงผ่านความ

หลากหลายของสินค้า-ตลาดมาผนวกกับฐานลูกค้าที่มีอยู่ ตลอดจนการปรับกระบวนการควบคุมสินเชื่อและเก็บเงินบัญชีเช่าซื้อให้ดียิ่งขึ้น

งบกำ�ไรข�ดทุน
จากงบการเงนิสำาหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษัิท ประสบความสำาเรจ็ทำาลายสถติริายได้รวมทัง้หมดจากการขายสนิค้า ดอกเบีย้รบั

จากการผ่อนชำาระ และการให้บริการอื่นๆ มีมูลค่าเท่ากับ 3,639 ล้านบาท (เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 เพิ่มขึ้น 675 ล้านบาท หรือเท่ากับ 22.8%) 

โดยมีกำาไรสุทธิเท่ากับ 321 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 94 ล้านบาท หรือเท่ากับ 41.7%) อันมีผลทำาให้กำาไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.19 บาท

ต่อหุ้น (เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 0.84 บาทต่อหุ้น) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงผลการดำาเนินงานของซิงเกอร์ประเทศไทย ที่มีรายได้เติบโตสูงสุดในรอบ 13 ปี อีกทั้งยังทำาลาย

สถิติรายได้รวมสูงสุดจากผลการดำาเนินการตลอดปี 2556 อันมีผลมาจากการขายสินค้า และดอกเบี้ยรับจากการผ่อนชำาระท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอย่างชัดเจน 

เฉกเช่นเดียวกับกำาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในทุกไตรมาสตลอดทั้งปี 2556 โดย ณ สิ้นปี 2556 บริษัท ได้มีการขยายเครือข่ายสาขาจนมีจำานวนถึง 214 สาขา 

และพนักงานขายเดินตลาดที่เป็นคนพื้นที่ถึง 3,154 คน

ก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น
ปีการเงิน 2556 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556)
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Financial Status and Operating Results (MD&A)
Fiscal Year Ended 2013 ( January 1 – Dec 31, 2013)

Macro Economic Environment

Actual Full Year 2013
For the first half of 2013 Thailand’s economic growth was satisfactorily (with Q1/13 and Q2/13 Year on Year (YoY) 

GDP growth of 5.4% and 2.9% respectively), fueled the Government’s continuing populist stimulus fiscal policies, started since 

late 2012, targeted at urban consumers and the agricultural sector throughout Thailand. However for the second half of the year, 

various ongoing global and local economic issues together with the volatility of the Baht versus the US$ impacted Thailand’s 

overall full year exports growth as well as slightly increased inflation. Additionally, ballooning of household debts resulted in a 

decline domestic consumption, which, together with a slowing down of public and private investments, also had major adverse 

effects on Thailand’s GDP growth. 

Further, the simmering political tension exploded in late Q3/13, resulting from the significantly impacted the caretaker 

Government to govern and manage the economy. Thus, a situation of a fast-escalating political polarization and major political 

impasse has now been created, which is expected to be prolonged with no potential and visible end in sight and lasting last well 

into most of Q1/2014. 

All the above mentioned factors resulted in an increasingly negative macro-economic trend for Thailand, with full year 

2013 exports showing a marginal retraction of 0.2%YoY; overall inflation for 2013 of 2.5 - 3.0%; and a overall GDP growth 

for 2013 at only 2.9% Yoyo. 

Outlook for Full Year 2014 and beyond
Compared with the initial projections of a full year 2014 GDP growth of 5 - 6 % YoY, given the ongoing political protests 

and impasse and resultant limited ability to take proactive actions to solve the economic impacts together with minimal new budgets 

disbursements will have negative impact the first half of 2014. The resulting negative administrative and economic environment, 

together with additional protests from provincial farmers, calling for their long promised monies from the Government’s embattled 

rice-pledging scheme as well as the increasing decline in both private consumption and private and public investments due to 

very confidence, will all have deep impact for the macroeconomic environment - certainly for much of the first half of 2014, 

even if the resolution to the current political impasse pass and the formation of a new legally acceptable Government can be 

achieved within Q2/14. 

Thus, despite improved prospects for Thai exports, with growth at 4 - 6% YoY, due to the expected recovery of key 

targeted and traditional export markets, the latest projected FY/2014 GDP growth for Thailand is projected at only 3 - 4% - with 

H1/14 at not more than 1% and H2/2014 at 5 - 6% once a new Government is in place and effectively and quickly able to revive 

the overall economy; although should the very negative political situation is prolonged into Q3/14, then FY/2014 GDP may be 

only 2.5% - or less. 

Lastly, the potential impact from the abovementioned sustained negative macro economic trends coupled with reduced 

consumer spending power - especially in its targeted rural markets - for Singer Thailand will be increasing challenge to its 

operational and financial risks and to maintaining the non-paying installments loans of portfolio its core targeted rural customers. 

Thus, the Company will also need maintain its loans portfolio diversification in terms of products/markets and customer base 

together with further enhancements and enforcements of its existing credit approval controls and installment collections procedures. 

Statement of comprehensive income 
For the financial year ending December 31, 2013, the Company achieved a record breaking total consolidated revenues, 

from both sales of products, interest from installment sales and other incomes, of Baht 3,639 million (representing an increase 

of Baht 675 million or 22,8% compared to FY/2012), together with total Net Profit of Baht 321 million (an increase of Baht 94 

million or 41.7% compared to FY/2012),which equal an EPS of Baht 1.19 (compared to Baht 0.84 in 2012). 
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอัตรากำาไรขั้นต้นของบริษัท จะปรับลดลงเล็กน้อยกว่าปีก่อน อันเน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนการขายสินค้าเชิง

พาณิชย์ทีม่อีตัรากำาไรเบือ้งต้นตำา่กว่าการขายสนิค้าภายในครวัเรอืน แต่นีค่อืส่วนหนึง่ของกลยทุธ์ทีป่รับตัวเพือ่พฒันาการดำาเนนิธรุกจิให้มคีวามหลาก

หลายและกระจายความเสี่ยงทางการเงิน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผสมผสานระหว่างการขายสินค้าอุปโภค-บริโภค

ควบคู่พร้อมไปกับสินค้าเชิงพาณิชย์ จึงเกิดเป็นรายได้ที่สมดุลยิ่งขึ้น 

กำาไรสุทธิที่เพ่ิมสูงขึ้นตลอดปีที่ผ่านมา มีผลมาจากการปรับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยพัฒนาให้เกิดความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพจาก

สินค้า-ผลิตภัณฑ์และการนำาเสนอการบริการที่มีอยู่ การให้ความสำาคัญแก่กลุ่มตลาดลูกค้าเฉพาะทาง การผสมผสานระหว่างการขายสินค้าอุปโภค-

บริโภคควบคู่พร้อมไปกับสินค้าเชิงพาณิชย์ เครือข่ายการทำางานของช่องทางต่างๆในการสร้างยอดขายเพิ่มรายได้ รวมถึงการพัฒนาแผนจัดการค่า

ใช้จ่ายในการบริหารต่างๆ กระบวนการควบคุมเครดิตอย่างเข้มงวดและการบริหารหนี้ที่ไม่มีคุณภาพ

แม้ว่าตลอดครึ่งปีหลัง จำานวนบัญชีผ่อนชำาระจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับอัตราความเสี่ยงของหนี้ไม่มีคุณภาพที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งมีผล

มาจากการเตบิโตของรายได้ทีล่ดตำา่ลงของประชากรในพืน้ทีต่่างจงัหวดั และนโยบายประชานยิมทีถ่ดถอย ตลอดจนการยดืระยะเวลาชำาระเงินประกนั

ราคาจากโครงการรับจำานำาข้าวของรัฐบาล แต่ด้วยการดำาเนินกลยุทธ์ควบคุมสินเชื่ออย่างเข้มงวดและติดตามตรวจสอบบัญชีค้างชำาระอย่างใกล้ชิด จึง

ทำาให้บริษัทยังคงสามารถบริหารมูลค่าคงค้างในบัญชีเช่าซื้อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและเป็นที่พอใจได้ 

จากผลการดำาเนินงานที่ดีตลอดปี 2556 และการรักษามาตรฐานท่ีดีติดต่อกันตลอดระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมา ทำาให้ฐานะทางการเงินโดย

รวมของบริษัท และส่วนของผู้ถือหุ้นมีความแข็งแกร่ง พัฒนาเติบโตได้อย่างต่อเนื่องพร้อมที่จะรองรับแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซิงเกอร์

ประเทศไทยต่อไปได้อย่างมั่นคง

แผนก�รดำ�เนินธุรกิจสำ�หรับปี 2557
ปีพุทธศักราช 2557 นับเป็นปีที่มีความหมายและความสำาคัญต่อชาวซิงเกอร์ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นปีที่ครบรอบ 125 ปี 

ซิงเกอร์ประเทศไทย

ตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ปัจจัยและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสำาหรับปี 2557 ยังคงมีความท้าทายที่จะรักษาระดับความเติบโตของรายได้ 

โดยรวมและกำาไรสุทธิของบริษัทฯ แต่จากสภาวการณ์ที่ตึงเครียดทางการเมืองปัจจุบันและสภาพทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่นั้น ได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม

ลกูค้าในจงัหวัดต่างๆ ทัว่ประเทศทีถ่อืเป็นกลุม่ลกูค้าหลกัของซงิเกอร์ ทำาให้บรษิทั ยิง่ต้องตระหนกัถงึการให้บรกิารทางการเงนิแก่ลกูค้าอย่างรอบคอบ

มากขึ้น เพื่อสามารถจัดการธุรกิจและบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ดงันัน้บรษิทั จงึมุง่รกัษาวสิยัทศัน์การเป็นผูน้ำาตลาดแห่งการขายพร้อมบรกิารเช่าซือ้สำาหรบัสนิค้าเครือ่งใช้ภายในบ้านไปยงัตลาดในครวัเรอืน 

และสินค้าเชิงพาณิชย์ไปสู่ธุรกิจขนาดเล็กสำาหรับตลาดในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยที่ยังคงเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง

ร�ยได้จ�กก�รข�ย
ในปี 2556 รายได้จากการขายสนิค้าของบรษิทั มีมูลค่าเท่ากบั 2,851 ล้านบาท (เพิม่ขึน้ 524 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้เท่ากบัร้อยละ 22.5% เมือ่

เทียบกับปีก่อน) ทัง้น้ีเมือ่เทยีบกบัปี 2555 จะพบว่ายอดขายเพิม่สงูขึน้ในทกุไตรมาส โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่สนิค้าตูแ้ช่และตูเ้ตมินำา้มนัหยอดเหรยีญ

ทีม่ยีอดขายเพิม่สงูข้ึนอย่างชดัเจน นบัเป็นความสำาเรจ็จากการผสมผสานการขายสนิค้าอปุโภค-บริโภคควบคูพ่ร้อมไปกบัสนิค้าเชงิพาณชิย์ ก่อให้เกดิ

ความสมดลุระหว่างการขายให้แก่ผูบ้ริโภคในครวัเรอืนและร้านค้าธรุกจิขนาดเลก็ ในภาพรวมถอืว่าบรรลตุามเป้าหมายกลยทุธ์กระจายความเสีย่งธรุกจิ

รวมยอดขายรายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2555 มีรายละเอียดดังนี้

• มูลค่า 220 ล้านบาทจากการขายสินค้ากลุ่มตู้แช่

• มูลค่า 180 ล้านบาทจากการขายสินค้ากลุ่มตู้เติมนำ้ามันหยอดเหรียญ

• มูลค่า 59 ล้านบาทจากการขายสินค้ากลุ่มทีวี อันประกอบด้วย แอลซีดีรุ่นใหม่ และ ชุดแอลอีดี

• มูลค่า 57 ล้านบาทจากการขายรถบรรทุกซูซุกิ

• มูลค่า 27 ล้านบาทจากการขายสินค้ากลุ่มเครื่องปรับอากาศ

• มูลค่า 19 ล้านบาทจากการขายสินค้ากลุ่มเครื่องทำานำ้าหวานเกล็ดหิมะ

• มูลค่า 9 ล้านบาทจากการขายสินค้ากลุ่มจักรเย็บผ้า

• มูลค่า 8 ล้านบาทจากการขายสินค้ากลุ่มกล้องวงจรปิด (CCTV)

ทั้งหมดนี้คือผลจากการมุ่งเน้นสินค้าที่ทำารายได้ให้กับลูกค้านั่นคือ “กลยุทธ์ 3M (Money Making Machines)” โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ทั้งลูกค้าครัวเรือนและร้านค้าปลีกรายย่อย (หรือที่เรียกว่าร้านโชห่วย) 

ก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น
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Financial Status and Operating Results (MD&A)

This also represents the best performance of a Singer company in the 13 year record breaking total FY/2013 operating 

results, has been supported by sustained significant increases, for every quarter during 2013, in consolidated revenues as well as 

in sales of products, interest from installment sales and after incomes. The fact that, at the end of 2013, Singer Thailand had a 

network of 214 branch outlets and 3,154 canvassers residing in the local markets and communities was also a key success factor.

However, overall Gross Margin has declined marginally resulting from the increasing sales of commercial appliances with 

lower gross margin; but this was part of the conscious strategy to diversify and improve its operational business and financial 

risks; whereby more positive changes in regard to the overall mix of consumer products and commercial appliances/machinery 

sales together with a more balanced resultant revenues mix. 

The sustained Net Profit increases throughout the year were achieved through continuing effective flexible and adaptive 

business development strategies relating to products and associated services offerings, ongoing focus on specific targeted market 

segments, improved sales and revenues mix, and a viable network of various sales generating channels together with continuing 

improved management of overhead costs, credit controls measures, and corporate debts. 

However, there has been clear increase, throughout the latter part of 2013 year, in the NPL risks to the Company’s 

installment accounts; whereby this increases operational risk is the result of a relatively lower income growth in the provincial 

areas, due to reduced Government populist policies and stalled payments from the controversial Government’s rice pledging 

scheme. But through ongoing stringent credit controls strategies and close tracking of delinquent accounts, the Company has 

been successful in maintaining those non-performing installment accounts within targeted acceptable levels. 

Therefore, the above sustained positive and significant performance results - during 2013 and over the last few years - has 

resulted in the overall financial status of the Company and that of the total Shareholders’ Equity continuing to strengthen, in order 

to facilitate ongoing expansion plans and positive financial returns to the Shareholders of the Singer Thailand Group of Companies. 

Full Year 2014 Outlook and Business Objectives 
2014 is indeed a significant year for Singer Thailand: it is our 125th Anniversary!

As mentioned, the business environment for 2014 will remain even more challenging for sustaining both overall sales and 

Net Profit growth. The expected negative economic impacts from the current political tension - especially in regard to Singer 

Thailand’s target provincial markets - will need sustained focus in being able to carry out our core installments sales business 

as well as to manage our business and financial risks in an effective manner.

As such, The Company aims to maintain its vision to remain a “market leader through continued proactive expansion of 

its sales and services of home appliances to the household market and commercial products to small business operators, together 

with offering hire-purchase services within the provincial markets of Thailand”.

Sales of Products 
During 2013, Singer Thailand achieved total products sales of Baht 2,851 million (an increase of Baht 524 million or 

22.5% year-on-year (YoY); whereby, compared to 2012, every quarter saw sustained increased products sales- especially for 

freezers and petrol vending machines whose sales grew dramatically. Apart from a more diversified products sales mix, a better 

balance between sales to households and sales to small businesses or vendors was also achieved - as targeted through a conscious 

strategy to diversify the overall business risks for the Company. 

Total products sales derived from an increase, year - on - year, 

• of Baht 220 million from sales of freezers, 

• of Baht 180 million from sales of petrol vending machines,

• of Baht 59 million from sales of TVs that included new LCD and LED TV sets,

• of Baht 57 million from sales of SUZUKI trucks,

• of Baht 27 million from sales of air conditioners,

• of Baht 19 million from sales of slush machines,

• of Baht 9 million from sales of sewing machines,
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ดอกเบี้ยรับจ�กก�รข�ยผ่อนชำ�ระ
ดอกเบีย้รับจากการขายผ่อนชำาระเพ่ิมข้ึนจากปีทีแ่ล้วเท่ากบั 150 ล้านบาท สาเหตมุาจากจำานวนและมลูค่าของบญัชเีช่าซือ้ใหม่ทีม่จีำานวนและ

มลูค่าเพิม่ขึน้จากจำานวนและมูลค่าของบญัชเีช่าซือ้ปีทีแ่ล้ว คดิเป็น 21.3% ของรายได้รวมทัง้หมด โดยจำานวนบญัชเีช่าซือ้เพิม่ขึน้จาก 161,881 บญัชี 

ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2555 เพ่ิมขึน้เป็น 176,900 บญัช ีณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2556 ถงึแม้ว่าจำานวนหนีท้ี่ไม่มคีณุภาพจะเพิม่ขึน้ แต่ ณ สิน้เดอืน

ธนัวาคม 2556 เปอร์เซน็ต์การเก็บเงินซ่ึงคำานวณมาจากจำานวนบญัชท่ีีชำาระต่อจำานวนบญัชเีช่าซ้ือท้ังหมด ณ สิน้เดือนธันวาคม 2556 ยังสงูอยู่ที ่91.7%

ร�ยได้จ�กก�รบริก�รและอื่นๆ
รายได้จากการบริการและอื่นๆ มีมูลค่าเท่ากับ 15 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการตีแลกเปลี่ยนสินค้า (Trade-in) ที่เกิดขึ้น เป็นรายได้การ

ดำาเนินงานการให้บริการโดยบริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด

ต้นทุนข�ย
ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 31.6 ในขณะที่รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 22.5 อันเป็นผลมาจากอัตรากำาไรเบื้องต้น

ของสนิค้าทีล่ดลงอนัเน่ืองมาจากการเพิม่ขึน้ของสดัส่วนการขายสนิค้าเชงิพาณชิย์ทีม่อีตัรากำาไรเบือ้งต้นตำา่กว่าการขายสนิค้าภายในครวัเรอืน การแลก

เปลีย่นและยดึคนืสินค้าทีเ่พ่ิมขึน้ รวมถงึต้นทนุทีส่งูขึน้ของตูเ้ตมินำา้มนัหยอดเหรยีญทีผู่ผ้ลติได้ดำาเนินการพฒันาปรบัปรงุคณุภาพสนิค้าให้ได้มาตรฐาน

ตรงตามข้อกำาหนดของกรมธรุกิจพลงังาน โดยทีบ่รษิทั ยังไม่ได้ปรบัเปลีย่นราคาขายเพ่ิมสงูขึน้ตาม เพือ่ทีจ่ะรกัษาและคงไว้ซึง่ส่วนแบ่งทางการตลาด 

นี่คือส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ปรับตัวเพื่อพัฒนาการดำาเนินธุรกิจให้มีความหลากหลายและกระจายความเสี่ยงทางการเงิน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงใน

เชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผสมผสานระหว่างการขายสินค้าอุปโภค-บริโภคควบคู่พร้อมไปกับสินค้าเชิงพาณิชย์ ให้เกิดเป็นรายได้ที่สมดุลยิ่งขึ้น

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร
เปอร์เซน็ต์ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดรายได้รวม เมือ่เทียบกับปีก่อนลดลงเท่ากับ 4.0% อนัมสีาเหตุหลกัมาจากการขายท่ีเพิม่ขึน้ใน

ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยส่วนใหญ่ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการปรับปรุงการบริหารควบคุมต้นทุนและการ

รักษาระดับการกู้ยืมเพื่อบริหารความเสี่ยงผ่านความหลากหลายของตลาดและฐานลูกค้าเข้าผสมผสานกัน รวมถึงได้ปรับกระบวนการควบคุมสินเชื่อ

และเก็บเงินบัญชีเช่าซื้อให้ดียิ่งขึ้นและสามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันบริษัท ก็ยังสามารถลดผลเสียหายจากการทุจริตของ

พนักงานลงด้วยการดำาเนินตามนโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต (Zero Tolerance Policies) รวมกับความสามารถในการเก็บหนี้ทุจริตเดิมได้มากขึ้น

กว่าหนี้ทุจริตท่ีเกิดขึ้นใหม่ ยิ่งไปกว่านั้นเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนคงที่ต่อยอดรายได้รวมเมื่อเทียบกับปีก่อนก็ลดลง 2.1 % ตามแผนการลดค่าใช้จ่าย 

ของบริษัทที่ได้กระทำามาอย่างต่อเนื่อง

ดอกเบี้ยจ่�ย
ดอกเบี้ยจ่ายมีมูลค่าเท่ากับ 54.8 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการออกหุ้นกู้มีประกันมูลค่า 320 ล้านโดยบริษัท ซิงเกอร์

ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด เพื่อชำาระเงินกู้แก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เองได้นำาเงินท่ีรับคืนดังกล่าวมาชำาระคืนค่าหุ้นกู้ของบริษัท ท่ีครบกำาหนดชำาระ

คืนเงินกู้ระยะสั้น และครั้งนี้ถือเป็นการออกหุ้นกู้ครั้งแรกโดย บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ถือเป็นก้าวแรกที่จะทำาให้บริษัท มีความ

คล่องตัวในการวางแผนทางการเงินเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเช่าซื้อในอนาคตด้วย

กำ�ไร(ข�ดทุน)สุทธิ
ในปี 2556 บริษัท มีผลกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานปกติเท่ากับ 321 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีผลกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงาน

ปกติเท่ากับ 226 ล้านบาท ส่วนต่างของผลกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานปกติที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 95 ล้านบาท โดยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

ก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น

ล้�นบ�ท

1.) ยอดขายของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 524
2.) รายได้ดอกเบี้ยรับจากการผ่อนชำาระเพิ่มขึ้น 150
3.) รายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น 2
4.) ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น -423
5.) ค่าใช้จ่ายผันแปรเพิ่มขึ้น -52
6.) ค่าใช้จ่ายกึ่งผันแปรเพิ่มขึ้น -80
7.) ค่าใช้จ่ายประจำาเพิ่มขึ้น -25
8.) ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น -10
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• of Baht 8 million from sales of CCTV.

This was the result of sustained focus on the “3M (“Money Making Machines”) strategy, targeting both household 

customers as well as small retailer (or ‘sho-huay’) shops. 

Interest Revenues from installment sales
Interest revenues increased by Baht 150 million compared to the previous year, resulting from the growth in number 

of hire-purchase customers and the total value of hire-purchase accounts, accounting for 21.3% of the Group’s total revenues; 

whereby the total number of these accounts and related value increased from 161,881 accounts to 176.900 accounts as at the end 

of December 2013.Despite the marginal increase in NPL, as at the end of December 2013, of the total number of hire-purchase 

accounts in the portfolio as much as 91.7% of them are “current” and active accounts.

Other and services Revenues
Other and services revenue were Baht 15 million, came from sale of trade-in products, which was in the line of the 

previous year together with initial revenue from rendering of services by Singer Service Plus.

Costs of Sales 
Costs of Sales increased from the previous year by 31.6 % while sales revenues increased by 22.5% YoY, thus resulting 

in the overall decreased gross product margin that came from a change of product mix to have the increasing sales of commercial 

appliances with lower product margin than home appliance products, more trade- in and revert products, and higher cost of petrol 

vending machine from upgraded quality to comply with the quality standards of Department of Energy Business’s regulation, 

which the Company did not adjust its selling price so as to maintain market share. It was a part of the conscious strategy to 

diversify and improve its operational business and financial risks; whereby more positive changes in regard to the overall mix of 

consumer products and commercial appliances/machinery sales together with a more balanced resultant revenues mix, 

Selling and Administrative Expenses
The percentage of total selling and administrative expenses relative to total revenues was decreased by 4.0% compared 

to the previous year, resulting from increases in total revenues while there was no corresponding increase in overall selling and 

administrative expenses. It was due to improved management of continuous cost control and maintaining its loans portfolio 

diversification in terms of products/markets and customer base together with further enhancements and enforcements of its 

existing credit approval controls and installment collections procedures. 

Additionally, due to the Company’s ‘zero tolerance’ policy against corrupt or fraudulent actions on the part of its staff 

as well as ability to reclaim more fraudulent-related debts (compared to new fraudulent-related debts incurred during the year) 

resulted in an overall decrease in fraudulent-related losses during the year. 

Furthermore, the percentage of total fixed and overhead costs relative to total revenues also decreased, by 2.1% compared 

to the previous year, as a result of the continuing costs savings measures implemented by the Company. 

Finance Costs 
Total finance costs was Baht 54.8 million, which was higher than prior year due to additional new debenture issued 

by Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd., (SLL) amounting Baht 320 million in order to repay some existing loans from Singer 

Thailand PCL. (STL) and STL used it to repay both some of its debenture that came due and short term loans. This is the first 

debenture issued by SLL to take the first step to improve its flexibility in making financial plans that will effectively support the 

future growth in its hire-purchase business. 

Net Profit/ (Loss)
For full year 2013 the Company achieved a Net Profit (from normal operations) of Baht 321 million compared with Baht 

226 million in 2012, whereby an analysis of this difference or increase is as follows:
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ก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น

ฐ�นะก�รเงิน
สินทรัพย์รวมของบริษัท เพิ่มขึ้น 547 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของบัญชีลูกหนี้ผ่อนชำาระ-ลูกหนี้อื่นๆ และบัญชีสินค้า

คงเหลือสุทธิ มูลค่า 417 ล้านบาทและ 130 ล้านบาทตามลำาดับ

ลูกหนี้ผ่อนชำ�ระและลูกหนี้อื่น สุทธิ
เพิ่มขึ้น 417 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำานวนบัญชีเช่าซื้อและยอดขายผ่อนชำาระที่เพิ่มขึ้นจากการนำาเสนอขายสินค้าแก่

ลูกค้า โดยจำานวนบัญชีของบัญชีลูกหนี้ผ่อนชำาระ ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 176,900 บัญชี เทียบกับสิ้นปี 2555 ซึ่งเท่ากับ 161,881 บัญชี หรือ

เพิ่มขึ้น 15,019 บัญชี ถึงแม้จะมีจำานวนบัญชีเช่าซื้อที่ปิดจากการชำาระเงินตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำาหนด การให้ส่วนลด และการยึดคืนก็ตาม

สินค้�คงเหลือสุทธิ
เพิ่มขึ้น 130 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคมปี 2556 มีการตั้งสำารองสินค้าคงเหลือของบริษัทเพิ่มขึ้นเท่ากับ 5.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ

สิน้เดอืนธนัวาคม ปี 2555 ซึง่เท่ากบั 17.9 ล้านบาท ทัง้นีเ้นือ่งมาจากเกณฑ์การต้ังสำารองสำาหรับสนิค้าล้าสมยั ที่ให้มกีารต้ังสำารองทนัทหีากสนิค้าใหม่

ทีน่ำาเข้ามาแล้วมยีอดขายน้อยในช่วงแรก อนัไปมีผลกระทบการตัง้สำารองของเครือ่งปรบัอากาศทีน่ำามาใช้ในเชงิพาณชิย์และเครือ่งทำานำา้หวานเกลด็หิมะ

ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์สุทธิ
ไม่มีการลงทุนใดๆ ในด้านที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ยกเว้นค่าเสื่อมราคาที่มีในปี 2556

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี
มลูค่าลดลง 7 ล้านบาท เนือ่งมาจากการใช้ประโยชน์ในส่วนของสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีากผลการขาดทนุสะสมมลูค่า 12 ล้านบาท 

จากกำาไรสุทธิที่เกิดขึ้นปี 2556 โดยได้รับส่วนของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สินค้าคงเหลือและภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น

หนี้สิน
หน้ีสินทั้งหมดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 307 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจำานวน 380 

ล้านบาททีม่าจากหุน้กู้มลูค่า 320 ล้านบาททีอ่อกโดย บรษิทั ซงิเกอร์ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จำากดั รวมถงึเจ้าหนีก้ารค้าจากยอดการซือ้สนิค้าทีเ่พิม่ขึน้

และการขยายระยะเวลาเครดติการชำาระเงนิที่ได้รบัจากซพัพลายเออร์คดิเป็นมลูค่า 41 ล้านบาท ตลอดจนการชำาระคนืภาษมีลูค่าเพิม่เพือ่การโอนย้าย

บัญชีลูกหนี้ผ่อนชำาระและธุรกิจเช่าซื้อ จากซิงเกอร์ประเทศไทยไปสู่ บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด มูลค่า 118 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555

ส่วนของผู้ถือหุ้น
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 242 ล้านบาท อันเนื่องมาจากกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานในปี 2556 เท่ากับ 321 ล้านบาท ในขณะเดียวกันในปี 2556 

ก็ได้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำาหรับผลการดำาเนินงานในปี 2555 มูลค่าเท่ากับ 81 ล้านบาท

ล้�นบ�ท
9.) ไม่มีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 10
10.) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น -1

รวมผลต่าง 95
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(Baht) Million

1.) Increased product sales revenue  524
2.) Increased interests revenue  150
3.) Increased other revenues  2
4.) Increased costs of sales -423
5.) Increased variable expenses -52
6.) Increased semi-variable expenses -80
7.) Increased fixed expenses -25
8.) Increase finance costs -10
9.) No losses from the Employees’ Benefits Plan 10
10.) Increased deferred tax assets -1

Total difference: 95

Financial Status as at December 31, 2013
Total assets of the Company increased YoY by Baht 547 million, resulting from the increase of hire-purchase and other 

debtors (net) and of inventories on hand (net) amounting Baht 417 million and Baht 130 million respectively.

Hire-Purchase installment accounts and other debtors (net) 
This increased by Baht 417 million, as a result of overall increased hire-purchase sales and resulting increased hire-purchase 

accounts for sales of the products offered to our customers; whereby the total number of installments accounts is 176,900 accounts 

as at the end of 2013 (equal to a net increase of 15,019 accounts over the total of that 161,881 accounts as at the end of 2012) 

in spite of many accounts having been closed because of being fully paid up or discounts given, as well as being repossessed. 

Inventory on hand (net) 
increased by Baht 130 million, netting with an increased provision for inventories on hand being made as at the end of 

2013 equaling to Baht 5.7 million (compared to Baht 17.9 million as at the end of 2012), based on the principle that as soon as 

a new model is received, provisions are made for the older model that will have lower sales. This is applicable for commercial 

air conditioners, and slush machines. 

Property, Plant and Equipment 
There was no any investment in the property, plant and equipment except its depreciation for Y2013.

Deferred Tax Assets 
Decreased by Baht 7.0 million due to the utilization of all loss carry forward amounting Baht 12 million from net profit 

for Y2013 earned netting with the increase of allowance for doubtful accounts, inventories and employee benefit obligations. 

Liabilities
Total liabilities of the Company increased by Baht 307 million, primarily as a result of the increase of interest bearing debts 

amounting Baht 380 million came from new debenture amounting Baht 320 million issued by Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd., 

trade accounts payable came from more purchasing and extended credit term given by the supplier amounting Baht 41 million 

netting with the repayment of value added tax payable for the transactions of installment receivables and hire purchase business 

be transferred from Singer Thailand to Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd., at the end of Y2012 amounting Baht 118 million. 

Shareholders’ Equity 
Increased by Baht 242 million, due to achieved full year normal operating Net Profit of Baht 321 million netting with 

a dividend payment (relating to full year 2012 operating performance results) totaling Baht 81million was made during 2013. 
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ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
ต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำาป ี

งบการเงนิดงักล่าวจัดทำาขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิติัอย่างสมำา่เสมอ และใช้ดุลยพนิจิ

อย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลเก่ียวกับคุณภาพ

ของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจและสามารถสร้างความเช่ือถืออย่างมีเหตุผลต่อ

ความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 พลเรือเอก 

  หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช นายบุญยง ตันสกุล

  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
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Board of Directors’ Responsibilities 
for the Financial Statements

The Board of Directors of Singer Thailand PCL. is responsible for and has provided the Consolidated Financial Statements 

and those for its Subsidiaries together with the associated information relating to their respective financial status as presented 

in this Annual Report. 

These Financial Statements and reports on the performance results for the financial year 2013 are prepared in accordance 

with generally accepted accounting principles and through the use of appropriate accounting policies that are consistently applied 

by the Company together with the use of careful consideration and best estimates. Further, all important and relevant information 

are adequately disclosed within the Notes to the Financial Statements.

Towards this end, the Board of Directors has appointed an Audit Committee consisting of Independent Directors, which 

is responsible reviewing the quality of these Financial Statements, the internal controls. The opinions and comments of the Audit 

Committee relating to these matters appear in the Audit Committee’s Report that is included this Annual Report.

The Board of Directors is of the opinion that the overall internal controls system of the Company has functioned satis-

factorily and, thus, has provided reliable, accurate and adequate information for the Consolidated and Financial Statements and 

those for its Subsidiaries for the financial year ending December 31, 2013.

 Admiral    

  M.L. Usni Parmoj Mr. Boonyong Tansakul

  Chairman of the Board Chief Executive Officer
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) 

และของเฉพาะบรษิทั ซงิเกอรป์ระเทศไทย จำากดั (มหาชน) (บรษิทั) ตามลำาดบั ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ

เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับ

ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผูบ้ริหารเปน็ผูรั้บผดิชอบในการจดัทำาและการนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเหลา่นี้โดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจา้เปน็ผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการดังกลา่วจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้

ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่กำาหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบตัติามขอ้กำาหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบัิตงิานตรวจ

สอบเพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระ

สำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

สำาคญัของงบการเงนิ ไมว่่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดังกลา่ว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในท่ีเกีย่วขอ้ง

กับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย

การบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและ

บริษัท ตามลำาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 (นางวิไล บูรณกิตติโสภณ)

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 เลขทะเบียน 3920

 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด

 กรุงเทพมหานคร

 28 กุมภาพันธ์ 2557

ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต
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To the Shareholders of Singer Thailand Public Company Limited

I have audited the accompanying consolidated and separate financial statements of Singer Thailand Public Company Limited 

and its subsidiaries (the “Group”), and of Singer Thailand Public Company Limited (“the Company”), respectively, which 

comprise the consolidated and separate statements of financial position as at 31 December 2013, the consolidated and separate 

statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary 

of significant accounting policies and other explanatory information.

Management’s Responsibility for the Consolidated and Separate Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated and separate financial statements 

in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to 

enable the preparation of consolidated and separate financial statements that are free from material misstatement, whether due 

to fraud or error.

Auditor’s Responsibility

My responsibility is to express an opinion on these consolidated and separate financial statements based on my audit. 

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing.  Those standards require that I comply with ethical 

requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate financial 

statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements.  

The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of 

the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control 

relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are 

appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal 

control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 

estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion.

Opinion

In my opinion, the consolidated and separate financial statements present fairly, in all material respects, the financial position 

of the Group and the Company, respectively, as at 31 December 2013 and their financial performance and cash flows for the 

year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards. 

 (Wilai Buranakittisopon)

 Certified Public Accountant

 Registration No. 3920

 KPMG Phoomchai Audit Ltd.

 Bangkok

 28 February 2014

Independent Auditor’s Report
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งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
Statement of financial position
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
As at 31 December 2013 and 2012 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of these financial statements

(บาท : Baht)

สินทรัพย์
Assets

หมายเหตุ
Note

งบก�รเงินรวม
Consolidated financial statements

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
Separate financial statements

2556
2013

2555
2012

2556
2013

2555
2012

สินทรัพย์หมุนเวียน
Current assets

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash and cash equivalents

7  201,629,260  193,639,570  183,446,605  185,186,178 

ลูกหนี้การค้า
Trade accounts receivable

6, 8  17,425,231  10,669,358  343,381,069  10,669,358 

ลูกหนี้ผ่อนชำาระที่ครบกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
Current portion of installments receivables

9  1,391,844,206  1,114,389,574  -  - 

ลูกหนี้อื่น
Other receivables

6, 10  289,655,745  277,797,601  127,137,372  2,614,238,165 

รายได้ค้างรับ
Accrued income

6  1,004,308  -  28,990,434  - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
Short-term loans

6, 11  3,000,000  -  28,000,000  - 

สินค้าคงเหลือ
Inventories

12  326,988,898  196,652,787  326,380,913  196,638,239 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
Other current assets

 606,553  1,157,149  606,553  1,157,149 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
Total current assets

 2,232,154,201  1,794,306,039  1,037,942,946  3,007,889,089 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
Non-current assets

ลูกหนี้ผ่อนชำาระ
Installments receivables

9  588,720,003  468,406,591  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
Investments in subsidiaries

13 - -  1,455,190,400  218,440,400 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
Other long-term investment

14  1,000,000  1,000,000  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
Long-term loan to related party

6  -  -  1,005,681,000  - 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
Property, plant and equipment

15  360,722,307  361,347,924  359,767,040  360,676,033 

ค่าเช่าร้านค้าจ่ายล่วงหน้า
Prepayment for outlet leases

 8,440,210  10,116,187  8,440,210  10,116,187 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
Intangible assets

16  10,268,835  12,867,142  10,215,048  12,833,941 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
Deferred tax assets

17  40,696,720  47,685,379  33,385,119  47,685,379 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
Other non-current assets

 14,348,838  14,352,469  14,249,338  14,352,469 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
Total non-current assets

 1,024,196,913  915,775,692  2,886,928,155  664,104,409 

รวมสินทรัพย์
Total assets

 3,256,351,114  2,710,081,731  3,924,871,101  3,671,993,498 
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งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)
Statement of financial position (Continued)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
As at 31 December 2013 and 2012 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of these financial statements

(บาท:Baht)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
Liabilities and equity

หมายเหตุ
Note

งบก�รเงินรวม
Consolidated financial statements

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
Separate financial statements

2556
2013

2555
2012

2556
2013

2555
2012

หนี้สินหมุนเวียน
Current liabilities

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
Bank overdrafts and short-term loan from
 จากสถาบันการเงิน
 financial institution

18 224,975,975 14,997,269 224,975,975 14,997,269 

เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
Trade accounts payable to other parties

186,632,290 146,380,393 186,396,405 146,327,544 

เจ้าหนี้อื่น
Other payables

6, 19 219,970,918 337,904,619 416,384,117 343,104,328 

หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
Current portion of debentures

18 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other current liabilities

5,000,000 11,000,000 5,000,000 11,000,000 

รวมหนี้สินหมุนเวียน
Total current liabilities

786,579,183  660,282,281  982,756,497  665,429,141 

หนี้สินไม่หมุนเวียน
Non-current liabilities

หุ้นกู้
Debentures

18  770,000,000  600,000,000  450,000,000  600,000,000 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
Employee benefit obligations

20, 27  161,858,811  151,838,002  146,996,273  138,926,964 

เงินประกันพนักงาน
Employee security deposits

 2,554,059  1,008,591  2,389,546  1,008,591 

กองทุนเงินสะสมพนักงาน
Provident funds

21, 27  103,062,275  104,222,005  102,641,866  104,222,005 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
Total non-current liabilities

 1,037,475,145  857,068,598  702,027,685  844,157,560 

รวมหนี้สิน
Total liabilities

 1,824,054,328  1,517,350,879  1,684,784,182  1,509,586,701 
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งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)
Statement of financial position (Continued)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
As at 31 December 2013 and 2012 

(บาท : Baht)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
Liabilities and equity

หมายเหตุ
Note

งบก�รเงินรวม
Consolidated financial statements

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
Separate financial statements

2556
2013

2555
2012

2556
2013

2555
2012

ส่วนของผู้ถือหุ้น

Equity

ทุนเรือนหุ้น
Share capital:

22

 ทุนจดทะเบียน
 Authorised share capital

270,000,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000 

 ทุนที่ออกและชำาระแล้ว
 Issued and paid-up share capital

270,000,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
Additional paid-in capital:
 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
 Premium on ordinary shares

22 225,000,000 225,000,000 225,000,000 225,000,000 

สำารองจากการรวมธุรกิจ
Reserve arising from business combination
 ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
 under common control

5 - -  974,117,594  974,117,594 

กำาไรสะสม
Retained earnings:
 จัดสรรแล้ว
 Appropriated:
  ทุนสำารองตามกฎหมาย 
  Legal reserve

23 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 

 ยังไม่ได้จัดสรร
 Unappropriated

731,818,848 490,160,469 565,491,387 485,718,820 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
Other components of equity

15, 23 178,477,938 180,570,383 178,477,938 180,570,383 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
Total equity

1,432,296,786 1,192,730,852 2,240,086,919 2,162,406,797 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
Total liabilities and equity

3,256,351,114 2,710,081,731 3,924,871,101 3,671,993,498 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of these financial statements
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งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ 
Statement of comprehensive income

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
As at 31 December 2013 and 2012 

(บาท:Baht)

หมายเหตุ
Note

งบก�รเงินรวม
Consolidated financial statements

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
Separate financial statements

2556
2013

2555
2012

2556
2013

2555
2012

รายได้
Income

6

รายได้จากการขาย
Revenue from sale of goods

 2,851,072,822  2,326,825,176  2,649,606,609  2,326,126,378 

ดอกเบี้ยรับจากการขายผ่อนชำาระ
Interest from installment sales

 773,445,094  623,833,187  -  623,833,187 

รายได้จากการให้บริการ
Revenue from rendering of services

 2,306,575  -  -  - 

รายได้ค่าบริหารจัดการ
Revenue from management fees

 -  -  375,139,055  - 

รายได้อื่น
Other income

 12,635,628  13,395,731  76,298,045  13,387,932 

รวมรายได้
Total income

 3,639,460,119  2,964,054,094  3,101,043,709  2,963,347,497 

ค่าใช้จ่าย
Expenses

6

ต้นทุนขายและการให้บริการ
Cost of sale of goods and rendering of services

12  1,763,596,189  1,340,575,888  1,623,050,427  1,340,554,440 

ค่าใช้จ่ายในการขาย
Selling expenses

25  1,061,851,389  983,136,973  988,287,070  982,822,997 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
Administrative expenses

26  374,706,461  296,064,000  246,106,902  295,472,849 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์
 ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
Defined benefit plan actuarial losses

20  -  9,605,459  -  9,605,459 

ต้นทุนทางการเงิน
Finance costs

28  54,800,428  45,103,058  44,114,778  45,103,058 

รวมค่าใช้จ่าย
Total expenses

 3,254,954,467  2,674,485,378  2,901,559,177  2,673,558,803 

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้
Profit before income tax expense

 384,505,652  289,568,716  199,484,532  289,788,694 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
Income tax expense

29  (63,939,718)  (63,345,036)  (40,804,410)  (63,334,124)

ก�าไรส�าหรับปี
Profit for the year

 320,565,934  226,223,680  158,680,122  226,454,570 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
Other comprehensive income
กำาไรจากการตีมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่
Revaluation of property, plant and equipment

15  -  49,525,197  -  49,525,197 

ภาษีเงินได้เก่ียวกับองค์ประกอบของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
Income tax on other comprehensive income

15  -  (9,955,898)  -  (9,955,898)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - สุทธิจากภาษี
Other comprehensive income
 for the year, net of income tax

29 - 39,569,299 - 39,569,299 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี
Total comprehensive income for the year

320,565,934 265,792,979 158,680,122 266,023,869 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
Basic earnings per share

30  1.19  0.84  0.59  0.84 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of these financial statements
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งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
Statement of changes in equity
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555
For the years ended 31 December 2013 and 2012

(บาท : Baht)
งบก�รเงินรวม

Consolidated financial statements

หมายเหตุ
Note

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำ�ระแล้ว
Issued and 

paid-up share 
capital

ส่วนเกินมูลค่�หุ้น
Share premium 

สำ�รองจ�กก�รรวม
ธุรกิจภ�ยใต้ก�ร
ควบคุมเดียวกัน
Reserve arising 
from business 

combination under 
common control

กำ�ไรสะสม
Retained earnings

องค์ประกอบอื่น
ส่วนของผู้ถือหุ้น

Other components 
of equity รวมส่วนของ

ผู้ถือหุ้น
Total equity 

ทุนสำ�รอง
ต�มกฏหม�ย
Legal reserve 

ยังไม่ได้จัดสรร
Unappropriated

ส่วนเกินทุนจ�กก�รตี
ร�ค� สินทรัพย์

Revaluation surplus

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
Balance at 1 January 2012

270,000,000 225,000,000 - 27,000,000 316,631,417 142,306,456 980,937,873 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
Transactions with owners, recorded directly in equity

 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
 Dividends to owners of the Company

31 - - - - (54,000,000) - (54,000,000)

รวมรายการกบัผูเ้ป็นเจ้าของทีบ่นัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้อืหุน้
Total transactions with owners, recorded directly in equity

- - - - (54,000,000) - (54,000,000)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี
Comprehensive income for the year

 กำาไรสำาหรับปี
 Profit

- - - - 226,223,680 - 226,223,680 

 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 Other comprehensive income

15 - - - - - 39,569,299 39,569,299 

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี
Total comprehensive income for the year

- - - - 226,223,680 39,569,299 265,792,979 

โอนไปกำาไรสะสม
Transfer to retained earnings

15 - - - - 1,305,372 (1,305,372) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
Balance at 31 December 2012

270,000,000 225,000,000 - 27,000,000 490,160,469 180,570,383 1,192,730,852 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
Balance at 1 January 2013

270,000,000 225,000,000 - 27,000,000 490,160,469 180,570,383 1,192,730,852 

รายการกับผู้ถือหุน้ท่ีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถื้อหุน้
Transactions with owners, recorded directly in equity

 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
 Dividends to owners of the Company

31 - - - - (81,000,000) - (81,000,000)

รวมรายการกบัผูเ้ป็นเจ้าของทีบ่นัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้อืหุน้
Total transactions with owners, recorded directly in equity

- - - - (81,000,000) - (81,000,000)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี
Comprehensive income for the year

 กำาไรสำาหรับปี
 Profit

- - - - 320,565,934 - 320,565,934 

 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 Other comprehensive income

15 - - - - - - -

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี
Total comprehensive income for the year

- - - - 320,565,934 - 320,565,934 

โอนไปกำาไรสะสม
Transfer to retained earnings

15 - - - - 2,092,445 (2,092,445) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
Balance at 31 December 2013

270,000,000 225,000,000 - 27,000,000 731,818,848 178,477,938 1,432,296,786 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of these financial statements
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งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
Statement of changes in equity
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555

For the years ended 31 December 2013 and 2012
(บาท : Baht)

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
Separate financial statements

หมายเหตุ
Note

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำ�ระแล้ว
Issued and 

paid-up share 
capital

ส่วนเกินมูลค่�หุ้น
Share premium 

สำ�รองจ�กก�รรวม
ธุรกิจภ�ยใต้ก�ร
ควบคุมเดียวกัน
Reserve arising 
from business 

combination under 
common control

กำ�ไรสะสม
Retained earnings

องค์ประกอบอื่น
 ส่วนของผู้ถือหุ้น

Other components 
of equity รวมส่วนของ

ผู้ถือหุ้น
Total equity 

ทุนสำ�รอง
ต�มกฏหม�ย
Legal reserve 

ยังไม่ได้จัดสรร
Unappropriated

ส่วนเกินทุนจ�กก�รตี
ร�ค� สินทรัพย์

Revaluation surplus

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
Balance at 1 January 2012

270,000,000 225,000,000 - 27,000,000 311,958,878 142,306,456 976,265,334 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
Transactions with owners, recorded directly in equity

 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
 Dividends to owners of the Company

31 - - - - (54,000,000) - (54,000,000)

รวมรายการกบัผูเ้ป็นเจ้าของทีบ่นัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้อืหุน้
Total transactions with owners, recorded directly in equity

- - - - (54,000,000) - (54,000,000)

ส�ารองจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
Reserve arising from business combination 
 under common control

- - 974,117,594 - - - 974,117,594 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี
Comprehensive income for the year

 กำาไรสำาหรับปี
 Profit

- - - - 226,454,570 - 226,454,570 

 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 Other comprehensive income

15 - - - - - 39,569,299 39,569,299 

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี
Total comprehensive income for the period

- - - - 226,454,570 39,569,299 266,023,869 

โอนไปกำาไรสะสม
Transfer to retained earnings

15 - - - - 1,305,372 (1,305,372) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
Balance at 31 December 2012

270,000,000 225,000,000 974,117,594 27,000,000 485,718,820 180,570,383 2,162,406,797 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
Balance at 1 January 2013

270,000,000 225,000,000 974,117,594 27,000,000 485,718,820 180,570,383 2,162,406,797 

รายการกับผู้ถือหุน้ท่ีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถื้อหุน้
Transactions with owners, recorded directly in equity

 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
 Dividends to owners of the Company

31 - - - - (81,000,000) - (81,000,000)

รวมรายการกบัผูเ้ป็นเจ้าของทีบ่นัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้อืหุน้
Total transactions with owners, recorded directly in equity

- - - - (81,000,000) - (81,000,000)

สำารองจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
Reserve arising from business combination 
 under common control

5 - - - - - - -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี
Comprehensive income for the year

 กำาไรสำาหรับปี
 Profit

- - - - 158,680,122 - 158,680,122 

 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 Other comprehensive income

15 - - - - - - -

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี
Total comprehensive income for the year

- - - - 158,680,122 - 158,680,122 

โอนไปกำาไรสะสม
Transfer to retained earnings

15 - - - - 2,092,445 (2,092,445) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
Balance at 31 December 2013

270,000,000 225,000,000 974,117,594 27,000,000 565,491,387 178,477,938 2,240,086,919 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of these financial statements
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งบกระแสเงินสด
Statement of cash flows
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555
For the years ended 31 December 2013 and 2012

(บาท : Baht)

หมายเหตุ
Note

งบก�รเงินรวม
Consolidated financial statements

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
Separate financial statements

2556
2013

2555
2012

2556
2013

2555
2012

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
Cash flows from operating activities

กำาไรสำาหรับปี
Profit for the year

 320,565,934  226,223,680  158,680,122  226,454,570 

รายการปรับปรุง
Adjustments for
ค่าเสื่อมราคา
Depreciation

 13,611,544  11,447,124  13,332,606  11,440,162 

ค่าตัดจำาหน่าย
Amortisation

 12,290,575  13,014,963  12,276,363  13,014,164 

ต้นทุนทางการเงิน
Finance costs

 54,800,428  45,103,058  44,114,778  45,103,058 

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
Unrealised gain on exchange rate

 (219,417)  (32,834)  (219,417)  (32,834)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
Bad and doubtful debts expenses

 90,889,760  66,814,608  21,278,910  66,814,608 

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและเสียหาย
Provision of obsolet and damaged inventory

 5,700,000  4,900,000  5,700,000  4,900,000 

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจากการตีราคา
Reversal of impairment on asstes revaluation

 -  (1,333,098)  -  (1,333,098)

กำาไรจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
Gain on disposal of property, plant and
    equipment

 (2,969,135)  (727,726)  (2,969,135)  (727,726)

ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
Loss on disposal of intangible assets

 1,690  -  1,690  - 

ขาดทุนจากการยึดคืนสินค้า
Loss on repossesion

 46,366,236  60,484,515  -  60,484,515 

ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์
    ประกันภัยจากโครงการผลประโยชน์พนักงาน
Defined benefit plan actuarial losses

 -  9,605,459  -  9,605,459 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
Employee benefit obligations

 21,264,000  15,914,146  19,200,000  15,914,146 

สำารองกองทุนเงินสะสมพนักงาน
Provision for provident funds

 8,836,835  9,854,412  8,411,923  9,854,412 

ภาษีเงินได้
Income tax expense

 63,939,718  63,345,036  40,804,410  63,334,124 

 635,078,168  524,613,343  320,612,250  524,825,560 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of these financial statements
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
Statement of cash flows (Continued)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555
For the years ended 31 December 2013 and 2012

(บาท : Baht)

หมายเหตุ
Note

งบก�รเงินรวม
Consolidated financial statements

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
Separate financial statements

2556
2013

2555
2012

2556
2013

2555
2012

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินดำาเนินงาน
Changes in operating assets and liabilities

ลูกหนี้การค้า
Trade accounts receivable

 (6,939,633)  3,860,465  (332,895,472)  3,860,465 

ลูกหนี้ผ่อนชำาระ
Installment receivables

 (518,626,963)  (621,658,012)  -  (616,776,178)

ลูกหนี้อื่น
Other receivables

 (54,357,073)  (8,319,776)  2,439,720,912  (13,218,037)

รายได้ค้างรับ
Accrued income

 (1,004,308)  -  (28,990,434)  211,829,369 

สินค้าคงเหลือ
Inventories

 (136,036,111)  60,065,618  (135,442,675)  60,060,052 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
Other current assets

 550,596  (16,239,788)  550,596  (16,239,788)

ค่าเช่าร้านค้าจ่ายล่วงหน้า
Prepayment for outlet leases

 (4,951,615)  (7,108,270)  (4,951,615)  (7,108,270)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
Other non-current assets

 3,630  1,217,600  103,130  1,217,600 

เจ้าหนี้การค้า
Trade accounts payable to other parties

 40,251,897  5,879,231  40,068,862  6,263,211 

เจ้าหนี้อื่น
Other payables

 (136,451,260)  5,705,000  73,279,788  4,708,007 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other current liabilities

 (6,000,000)  208,663,749  (6,000,000)  208,668,864 

จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
Employee benefit paid

 (11,243,191)  (6,838,871)  (11,130,691)  (6,838,871)

เงินประกันพนักงาน
Employee security deposits

 1,545,468  (1,007,589)  1,380,955  (1,007,589)

จ่ายกองทุนเงินสะสมพนักงาน
Provident funds paid

 (9,996,565)  (8,286,743)  (9,992,062)  (8,286,743)

รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
Income tax refunded (paid)

 (14,999,150)  351,355  -  362,267 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน
Net cash from (used in) operating activities

 (223,176,110)  140,897,312  2,346,313,544  352,319,919 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of these financial statements
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
Statement of cash flows (Continued)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555
For the years ended 31 December 2013 and 2012

(บาท : Baht)

หมายเหตุ
Note

งบก�รเงินรวม
Consolidated financial statements

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
Separate financial statements

2556
2013

2555
2012

2556
2013

2555
2012

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
Cash flows from investing activities

ซื้ออุปกรณ์
Purchase of equipment

 (37,387,467)  (14,428,655)  (36,825,153)  (13,765,812)

ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
Sale of property, plant and equipment

 27,370,676  1,247,228  27,370,676  1,247,228 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
Increase in short-term loans

 (3,000,000)  -  (28,000,000)  - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
Long-term loan to related parties

 -  -  (1,877,681,000)  - 

เงินสดรับจากการรับชำาระเงินจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
Proceeds from repayment of long-term loan
 แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 to related parties

 -  -  872,000,000  - 

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
Purchase of intangible assets

 (3,065,568)  (5,255,024)  (3,031,568)  (5,221,024)

เพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
Increase in investment in subsidiary

13  -  -  (1,236,750,000)  (213,247,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
Net cash used in investing activities

 (16,082,359)  (18,436,451)  (2,282,917,045)  (230,986,608)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
Cash flows from financing activities

จ่ายต้นทุนทางการเงิน
Finance cost paid

 (51,730,547)  (45,495,371)  (44,114,778)  (45,495,371)

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
Dividends paid to owners of the Company

 (81,000,000)  (54,000,000)  (81,000,000)  (54,000,000)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
Increase from bank overdrafts and
 จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
 short-term loan from financial institution

 209,978,706  8,853,788  209,978,706  8,853,788 

ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุง
Repayment of long-term loans under debt
 การชำาระหนี้
 rescheduling agreement

 -  (729,137,836)  -  (729,137,836)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
Proceeds from issue of debentures

18  320,000,000  750,000,000  -  750,000,000 

ชำาระคืนหุ้นกู้
Repayment of debentures

 (150,000,000)  -  (150,000,000)  - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
Net cash from (used) in financing activities

 247,248,159  (69,779,419)  (65,136,072)  (69,779,419)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
Net increase in cash and cash equivalents

 7,989,690  52,681,442  (1,739,573)  51,553,892 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
Cash and cash equivalents at 1 January

 193,639,570  140,958,128  185,186,178  133,632,286 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
Cash and cash equivalents at 31 December

7  201,629,260  193,639,570  183,446,605  185,186,178 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม : Supplemental disclosures of cash flow information :
รายการที่ไม่ใช่เงินสด Non-cash transactions
บริษัทโอนจำาหน่ายธุรกิจเช่าซ้ือสินค้าให้บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ประกอบกับโอนพนักงานและหน้ีสินท่ีเก่ียวข้อง (ดูหมายเหตุ 5)
The Company sell and transfer hire-purchase business to Singer Leasing (Thailand) Co, Ltd., its subsidiary, on 31 December 2012 and transfer the certain employees and related obligations (see Note 5).
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to the financial statements 

หมายเหตุ / Note สารบัญ / Contents

 1 ข้อมูลทั่วไป / General information

 2 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน / Basis of preparation of the financial statements

 3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี / Changes in accounting policies

 4 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ / Significant accounting policies

 5 การโอนจำาหน่ายธุรกิจเช่าซื้อสินค้า / Sale and transfer of hire-purchase business

 6 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน / Related parties

 7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด / Cash and cash equivalents

 8 ลูกหนี้การค้า / Trade accounts receivable

 9 ลูกหนี้ผ่อนชำาระ / Installments receivables

 10 ลูกหนี้อื่น / Other receivables

 11 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น / Short-term loans

 12 สินค้าคงเหลือ / Inventories

 13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย / Investments in subsidiaries

 14 เงินลงทุนระยะยาวอื่น / Other long-term investment

 15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ / Property, plant and equipment

 16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน / Intangible assets

 17 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / Deferred tax

 18 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย / Interest-bearing liabilities

 19 เจ้าหนี้อื่น / Other payables

 20 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน / Employee benefit obligations

 21 เงินสะสมพนักงาน / Provident funds

 22 ทุนเรือนหุ้น / Share capital

 23 สำารอง / Reserves

 24 ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน / Segment information

 25 ค่าใช้จ่ายในการขาย / Selling expenses

 26 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร / Administrative expenses

 27 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน / Employee benefit expenses

 28 ต้นทุนทางการเงิน / Finance costs

 29 ภาษีเงินได้ / Income tax expense

 30 กำาไรต่อหุ้น / Earnings per share

 31 เงินปันผล / Dividends

 32 เครื่องมือทางการเงิน / Financial instruments

 33 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน / Commitments with non-related parties

 34 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน / Events after the reporting period

 35 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ / Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted

 36 การจัดประเภทรายการใหม่ / Reclassification of accounts

สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555
For the year ended 31 December 2013 and 2012
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

1	 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 72 อาคาร 

กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2527

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ Singer (Thailand) B.V. (ถือหุ้นร้อยละ 40.0) เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์ บริษัท

ใหญ่ในลำาดับสูงสุดของ Singer (Thailand) B.V. ได้แก่ Retail Holdings N.V. เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นในประเทศคูราโซ

บริษัทดำาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเชิงพาณิชย์และอื่นๆ รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 และ 13 

2	 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

(ก)	 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพ

บัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

สภาวิชาชพีบญัชีได้ออกและปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงนิหลายฉบบั ซึง่เกีย่วข้องกบัการดำาเนนิงานของกลุม่บรษิทั และมผีลบงัคบั

ใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 ส่วนงานดำาเนินงาน

การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรงุใหม่ข้างต้นนัน้ มผีลให้เกดิการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชขีองกลุม่บริษทั 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 

นอกเหนอืจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรบัปรุงใหม่ สภาวชิาชพีบญัชีได้ออกและปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั

อ่ืนๆ ซึง่มผีลบงัคบัสำาหรบังบการเงนิทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และไม่ได้มกีารนำามาใช้สำาหรบัการจดัทำางบการเงนินี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ท่ีเกีย่วกับการดำาเนินงานของกลุ่มบรษัิทได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35

(ข)	 เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่สำาคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินดังต่อไปนี้

- ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

(ค)	 สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานและน�าเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำาและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง)	 การประมาณการและใช้วิจารณญาณ

ในการจดัทำางบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารต้องใช้วจิารณญาณ การประมาณและข้อสมมตฐิานหลายประการ 

ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริง

อาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
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These notes form an integral part of the financial statements.

The financial statements issued for Thai statutory and regulatory reporting purposes are prepared in the Thai language. 

These English language financial statements have been prepared from the Thai language statutory financial statements, and 

were approved and authorised for issue by the Board of Directors on 28 February 2014.

1 General information

Singer Thailand Public Company Limited, the “Company”, is incorporated in Thailand and has its registered office at 72 

CAT Telecom Tower, 17 Floor, Charoenkrung Road, Bangrak, Bangkok.

The Company was listed on the Stock Exchange of Thailand in June 1984.

The Company’s major shareholder during the financial year was Singer (Thailand) B.V. (40.0% shareholding) incorporated in 

the Netherlands.  The ultimate parent company of Singer (Thailand) B.V. is Retail Holdings N.V., incorporated in Curacao.

The principal business of the Company relates to the sales of electrical appliances, commercial product and others. Details 

of the Company’s subsidiaries as at 31 December 2013 and 2012 are given in notes 6 and 13. 

2 Basis of preparation of the financial statements

(a)		Statement	of	compliance

The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRS); guidelines promulgated 

by the Federation of Accounting Professions (“FAP”); and applicable rules and regulations of the Thai Securities and 

Exchange Commission.

The FAP has issued the following new and revised TFRS relevant to the Group’s operations and effective for accounting 

periods beginning on or after 1 January 2013;

TFRS Topic

TAS 21 (revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

TFRS 8 Operating Segments

The adoption of these new and revised TFRS has resulted in changes in the Group’s accounting policies. The effects of 

these changes are disclosed in note 3.

In addition to the above new and revised TFRS, as at 31 December 2013 the FAP has issued a number of other new and 

revised TFRS which are effective for financial statements beginning on or after 1 January 2014 and have not been adopted 

in the preparation of these financial statements. Those new and revised TFRS that are relevant to the Group’s operations 

are disclosed in note 35. 

(b)	 Basis	of	measurement

The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for the following material items in the 

statements of financial position:

  Present value of the defined benefit obligation

(c)	 Functional	and	presentation	currency	

The financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional currency.  All financial information 

presented in Thai Baht has been rounded in the notes to the financial statements to the nearest thousand unless otherwise stated. 
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ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวด

บัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมลูเก่ียวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมตฐิานทีส่ำาคญัในการกำาหนดนโยบายการบญัช ีมผีลกระทบสำาคญัต่อการรบัรูจ้ำานวนเงนิ

ในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

3	 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

(ก)		ภาพรวม

ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2556 ผลจากการถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ ดังทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อ 2 กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังนี้

• การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

• การนำาเสนอข้อมูลส่วนงานดำาเนินงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีใหม่ที่กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ข) ถึง 3 (ค) ดังนี้ สำาหรับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่ออกและปรับปรุงใหม่น้ันไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบัญชี ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของ

กลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับวิธีการคำานวณราคาต้นทุนของสินค้าคงเหลือ รายละเอียดเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่บริษัทถือปฏิบัติได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ง)

(ข)		การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆที่ใช้ในการรายงาน ซึ่งเป็น

สกุลเงินที่พิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) 

กำาหนดให้กิจการ ระบสุกลุเงนิที่ใช้ในการดำาเนนิงานและแปลงค่ารายการทีเ่ป็นสกลุต่างประเทศให้เป็นสกลุเงนิที่ใช้ในการดำาเนนิงาน และรายงาน

ผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ซึ่งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ได้

ให้คำานิยามสำาหรับเงินตราต่างประเทศคือ เงินตราสกุลอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของกิจการ

ผู้บริหารกำาหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทเป็นสกุลเงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 

2552) สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับผลกระทบที่มีสาระสำาคัญต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และ กำาไร

สะสมของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4(น) ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 8 ลูกหนี้การค้า - ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 9 ลูกหนี้ผ่อนชำาระ - ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 10 ลูกหนี้อื่น - ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 12 สินค้าคงเหลือ - ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและเสียหาย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 17 การใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 20 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานที่กำาหนดไว้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 32 การวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน
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Note 4(t) Current and deferred taxation

Note 8 Trade accounts receivable - allowance for doubtful account

Note 9 Installments receivable - allowance for doubtful account

Note 10 Other receivables - allowance for doubtful account

Note 12 Inventories - allowance for obsolete and damaged inventory

Note 17 Utilisation of tax losses

Note 20 Measurement of defined benefit obligation

Note 32 Valuation of financial instruments

(d)	 Use	of	estimates	and	judgements	

The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make judgements, estimates and 

assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual 

results may differ from estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised 

in the period in which estimates are revised and in any future periods affected.

Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgements in applying accounting policies that 

have the most significant effect on the amounts recognised in the financial statements is included in the following notes:

3 Changes in accounting policies

(a)	 Overview

From 1 January 2013, consequent to the adoption of new and revised TFRS as set out in note 2, the Group has changed its 

accounting policies in the following areas:

• Accounting for the effects of changes in foreign exchange rates

• Presentation of information on operating segments

Details of the new accounting policies adopted by the Group are included in notes 3(b) to 3(c) below.  Other new and revised 

TFRS did not have any impact on the accounting policies, financial position or performance of the Group. 

In addition, in 2013 the Company changed its accounting policy in respect of the method used for calculating the value of 

inventory. Details of the change in accounting policy adopted by the Company are presented in note 3(d) below.

(b)	 Accounting	for	the	effects	of	changes	in	foreign	exchange	rates

From 1 January 2013, the Group has adopted TAS 21 (revised 2009) Accounting for the effects of changes in foreign 

exchange rates. 

The principal change introduced by TAS 21 (revised 2009) is the introduction of the concept of functional currency, which is 

defined as the currency of the primary economic environment in which the entity operates. TAS 21 (revised 2009) requires 

the entity to determine its functional currency and translate foreign currency items into its functional currency, reporting 

the effects of such translation in accordance with the provisions of TAS 21 (revised 2009).  Foreign currencies are defined 

by TAS 21 (revised 2009) as all currencies other than the entity’s functional currency.

Management has determined that the functional currency of the Company is Thai Baht and that the adoption of TAS 21 (revised 

2009) from 1 January 2013 has not had a significant impact on the Group’s reported assets, liabilities or retained earnings.
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(ค)		การน�าเสนอข้อมูลส่วนงานด�าเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำาเนินงาน นโยบายการบัญชี

ใหม่เก่ียวกับการแสดงข้อมูลส่วนงานดำาเนนิงานและนโยบายการบญัชเีดมินัน้อธบิายในย่อหน้าถดัไป กลุม่บรษิทัได้ปรบัย้อนหลงัข้อมลูตามส่วน

งานในงบการเงนิสำาหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ทีร่วมอยู่ในงบการเงนิปี 2556 ของกลุม่บรษิทัเพือ่วตัถปุระสงค์ในการให้ข้อมลูเปรยีบ

เทยีบ ทัง้นีก้ารเปลีย่นแปลงดงักล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยข้อมลูเท่านัน้และไม่มผีลกระทบต่อสนิทรพัย์ หนีส้นิ หรอืกำาไรต่อหุน้ของกลุม่บริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่8 นำาเสนอมมุมองของผูบ้รหิารในการรายงานข้อมลูส่วนงาน จงึมกีารเปลีย่นแปลงการนำาเสนอและการ

เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัส่วนงาน ทัง้นีข้้อมูลส่วนงานอ้างองิจากข้อมลูภายในที่ได้รายงานต่อผูม้อีำานาจตัดสนิใจสงูสดุด้านการดำาเนนิงานของกลุม่

บริษัทอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงานและเพ่ือจัดสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดังกล่าว ท่ีผ่านมากลุ่มบริษัทนำาเสนอ

ข้อมลูส่วนงานตามส่วนงานธรุกจิและส่วนงานภมิูศาสตร์ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 14 เรือ่ง การเสนอข้อมลูทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

การเปลี่ยนแปลงการนำาเสนอและการเปิดเผยข้อมูลส่วนงานน้ีมีผลกระทบต่อการนำาเสนอข้อมูลส่วนงาน (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี 

24) ซึ่งส่วนงานใหม่มีดังนี้ ส่วนงานธุรกิจขายสินค้า ธุรกิจให้เช่าซื้อ และการให้บริการและอื่นๆ

(ง)		การเปลี่ยนแปลงนโยบายการตีราคาสินค้าคงเหลือ

ในปี 2556 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับวิธีการคำานวณราคาต้นทุนของสินค้าคงเหลือจากวิธีเข้าก่อน-ออกก่อนเป็นวิธีถัว

เฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก เนื่องจากผู้บริหารพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการดำาเนินธุรกิจและสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของบริษัทใหญ่ 

และเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบริษัทได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากรแล้ว

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต่องบการเงินสำาหรับปี 2556 ทำาให้สินค้าคงเหลือ และกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นจำานวนเงิน 0.7 

ล้านบาท ซึ่งไม่เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน ดังนั้น บริษัทไม่ได้ปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังสำาหรับงบการเงินปี 2555

4	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสมำ่าเสมอสำาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

(ก)	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) 

รายการที่มีสาระสำาคัญซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยได้ถูกตัดรายการในการทำางบการเงินรวม

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอำานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการ

กำาหนดนโยบายทางการเงินและการดำาเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้

รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจำาเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท

(ข)	 เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำาไร

หรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน

(ค)	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดในงบกระแสเงนิสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือ่เรยีก และเงินลงทนุระยะสัน้

ที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำาระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
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(c)	 Presentation	of	information	on	operating	segments

From 1 January 2013, the Group has adopted TFRS 8 Operating Segments. The new policy for presentation of information 

on operating segments, together with information on the previous policy, is given below. The new policy has been applied 

retrospectively and segment information included in the financial statements for the year ended 31 December 2012, which are 

included in the Group’s 2013  financial statements for comparative purposes, has been re-presented accordingly. The change in 

policy only impacts presentational aspects and has no impact on the Group’s reported assets, liabilities, results or earnings per share.

TFRS 8 introduces the “management approach” to segment reporting. It requires a change in the presentation and disclosure 

of segment information based on the internal reports regularly reviewed by the Group’s Chief Operating Decision Maker 

in order to assess each segment’s performance and to allocate resources to those segments. Previously the Group presented 

segment information in respect of its business and geographical segments in accordance with TAS 14 Segment Reporting. 

The change in basis of presentation and disclosure of segment information has resulted in the Group presenting segment 

information (Note 24) in respect of the following segments: Trade sales, Hire purchase and Service and others.

(d)	 Change	in	accounting	policy	of	inventory	value

In 2013, the Company changed its accounting policy in respect of the method used for calculating the value of inventory 

from the first-in, first-out method to the weighted average method as management considers it is more appropriate to the 

nature of the Company’s business and in compliance with the parent’s accounting policy.  On 29 October 2013, the Company 

received approval for this change from The Revenue Department. 

The effects of the change in inventory accounting policy on the 2013 financial statements are to increase in inventory and net 

profit amount of Baht 0.7 million, an insignificant amount. Therefore, the Company did not make retrospective adjustments 

to the 2012 financial statements.

4 Significant accounting policies

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial statements 

except as explained in note 3, which addresses changes in accounting policies.

(a)	 Basis	of	consolidation

The consolidated financial statements relate to the Company and its subsidiaries (together referred to as the “Group”).

Significant intra-group transactions between the Company and its subsidiaries are eliminated on consolidation.

Subsidiaries

Subsidiaries are entities controlled by the Group.  Control exists when the Group has the power, directly or indirectly, to 

govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities.  The financial statements 

of subsidiaries are included in the consolidated financial statements from the date that control commences until the date 

that control ceases.

The accounting policies of subsidiaries have been changed where necessary to align them with the policies adopted by the Group.

(b)	 Foreign	currencies

Transactions in foreign currencies are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at the dates of the transactions. 

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are translated to Thai Baht at the 

foreign exchange rates ruling at that date.  Foreign exchange differences arising on translation are recognised in profit or loss.
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(ง)	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำาระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูก

ตัดจำาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(จ)	 ลูกหนี้ผ่อนช�าระ

ลูกหนี้ผ่อนชำาระเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อ หักด้วยเงินรับจากค่างวดผ่อนชำาระ ดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชี และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำาระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูก

ตัดจำาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหนี้ที่ค้างชำาระ (สุทธิจากดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชี) อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีดังนี้

(ร้อยละ)

ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 1

ค้างชำาระ

	 น้อยกว่า 3 เดือน 5

	 3 - 6 เดือน 25

	 6 - 9 เดือน 35

	 9 - 12 เดือน 50

	 มากกว่า 12 เดือน 100

วิธีการคำานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มบริษัทแตกต่างไปจากวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องการตั้งค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญสำาหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่ออุปโภคและบริโภค (Consumer Finance) วิธีปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวกำาหนดให้กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญเต็มจำานวนสำาหรับลูกหนี้ที่ค้างชำาระค่างวดเกินกว่า 3 งวดขึ้นไปโดยไม่นำาหลักประกันมาหักจากยอดหนี้คงเหลือ และพิจารณา

การตั้งค่าเผื่อทั่วไปสำาหรับลูกหนี้ที่ค้างชำาระน้อยกว่า 3 งวด อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารได้พิจารณาและเห็นว่านโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ที่สะท้อนความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อของกลุ่มบริษัทได้อย่างเหมาะสม

(ฉ)	 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า

ต้นทุนของสินค้าคำานวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ย ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนซื้อ และต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำาเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นโดยประมาณในการขาย 

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง สำาหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน

(ช)	 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน 

(ซ)	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดินและอาคารที่แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ 
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(%)

Current 1

Overdue:

	 Less than 3 months 5

	 3-6 months 25

	 6-9 months 35

	 9-12 months 50

	 Over 12 months 100

(c)	 Cash	and	cash	equivalents

Cash and cash equivalents in the statements of cash flows comprise cash balances, call deposits and highly liquid short-term investments. 

Bank overdrafts that are repayable on demand are a component of financing activities for the purpose of the statement of cash flows.

(d)	 Trade	and	other	accounts	receivable

Trade and other accounts receivable are stated at their invoice value less allowance for doubtful accounts.

The allowance for doubtful accounts is assessed primarily on analysis of payment histories and future expectations of 

customer payments.  Bad debts are written off when incurred.

(e)	 Instalments	receivables

Installments receivables under hire purchase contracts are stated at the original amount of the hire-purchase installments 

less installments received, unearned carrying charges and allowances for doubtful accounts.

The allowance for doubtful accounts is assumed primarily on analysis of payment histories and future expectations of 

customer payments. Bad debts are written off when incurred. 

The allowance for doubtful accounts has been estimated from the arrears of installment receivable (net of unearned carrying 

charges).  The percentage of allowance for doubtful accounts is as follows:

The Group’s method for calculating the allowance for doubtful accounts is different from the method prescribed in the 
accounting guideline issued by the Federation of Accounting Professions Re: Providing allowance for doubtful accounts for 
consumer finance business (‘FAP Guideline’).  The FAP Guideline prescribes that allowance for doubtful accounts should be 
made in the full amount of all outstanding receivables that are overdue for over 3 installment periods without the deduction 
of collateral values from the remaining debt and that consideration should also be given to making a general allowance for 
receivables which are overdue for less than 3 installment periods. However, the management considers, and has concluded, 
that the Group’s method for calculating the allowance for doubtful accounts better reflects the Group’s exposure to credit risk.

(f)	 Inventories

Inventories are measured at the lower of cost and net realisable value.

Cost is calculated using the weighted average cost principle, and comprises all costs of purchase, and other costs incurred 
in bringing the inventories to their present location and condition.

Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs necessary to make the sale.

An allowance is made for deteriorated, damaged, obsolete and slow-moving inventories.

(g)	 Investments

Investments in subsidiaries

Investments in subsidiaries in the separate financial statements of the Company are accounted for using the cost method.
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ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งกำาหนดจากการเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ท่ีมีอยู่จริง ณ วันท่ีมีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคา

สะสมที่คำานวณจากมูลค่ายุติธรรมในภายหลังจากนั้นและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของ

วัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความ

ประสงค์ ต้นทนุในการรือ้ถอน การขนย้าย การบรูณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัย์และต้นทนุการกูย้มื นอกจากนีต้้นทนุอาจรวมถงึกำาไรหรอืขาดทนุ

จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจากงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำาหรับเคร่ืองมอืทีค่วบคมุโดยลขิสทิธ์ซอฟแวร์ซึง่ไม่สามารถทำางานได้โดยปราศจากลขิสทิธ์ซอฟต์แวร์นัน้ให้ถอืว่า ลขิสทิธ์ซอฟต์แวร์แวร์ดงักล่าว

เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์และถือเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำาคัญ

แยกต่างหากจากกัน 

กำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำาไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ จำานวนเงินที่บันทึกอยู่ในส่วน

เกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังกำาไรสะสม

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการ

เงิน ส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำาสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้น

ตำ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าท่ีชำาระจะแยกเป็นส่วนที่

เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทำาให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำาหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำาไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่

การตรีาคาใหม่ดำาเนนิการโดยผูเ้ชีย่วชาญในการประเมินราคาท่ีมคีวามเป็นอสิระอย่างสมำา่เสมอ เพือ่ให้มัน่ใจว่าราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์ที่ได้

รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำาคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน

มลูค่าของสินทรัพย์ส่วนทีต่เีพ่ิมข้ึนจะบนัทกึไปยังกำาไรขาดทุนเบด็เสรจ็ภายใต้ “ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรพัย์” ยกเว้นกรณท่ีีเคยประเมนิ

มลูค่าของสินทรัพย์ลดลงและรบัรูข้าดทนุในกำาไรหรอืขาดทนุแล้ว จะบนัทกึเฉพาะส่วนท่ีตมีลูค่าเพิม่ในครัง้หลงัทีเ่กนิกว่าส่วนทีเ่คยบนัทึกมูลค่า

ลดลงของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกัน ในกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนสำาหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะ

จำานวนที่ลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ท่ีเคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพย์ช้ินเดียวกันนั้น 

ส่วนเกินจากการตีราคาทรัพย์สินจะถูกตัดบัญชี เท่ากับผลต่างระหว่างค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่กับค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์

ในราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปปรับเพิ่มบัญชีกำาไรสะสม ในกรณีที่มีการจำาหน่ายสินทรัพย์ที่เคยตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของ

สินทรัพย์ทีจ่ำาหน่ายจะโอนโดยตรงจากกำาไรขาดทนุเบด็เสร็จไปยังกำาไรสะสมและไม่รวมในการคำานวณกำาไรหรอืขาดทุนจากการจำาหน่ายสนิทรพัย์

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อน

ข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้น

ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำาจะรับ

รู้ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสือ่มราคาคำานวณจากมลูค่าเสือ่มสภาพของรายการอาคาร และอปุกรณ์ ซึง่ประกอบด้วยราคาทนุของสนิทรพัย์หรอืต้นทนุในการเปลีย่นแทน

อื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสือ่มราคาบันทกึเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรอืขาดทนุ คำานวณโดยวิธเีส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสนิทรพัย์

แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
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(h)	 Property,	plant	and	equipment

Recognition and measurement

Owned assets

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses except for land and 

buildings which are stated at their revalued amounts.  The revalued amount is the fair value determined on the basis of 

the property’s existing use at the date of revaluation less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of self-constructed assets 

includes the cost of materials and direct labour, any other costs directly attributable to bringing the assets to a working 

condition for their intended use, the costs of dismantling and removing the items and restoring the site on which they are 

located, and capitalised borrowing costs. 

Cost may also include transfers from other comprehensive income of any gain or loss on qualifying cash flow hedges of 

foreign currency purchases of property, plant and equipment. Purchased software that is integral to the functionality of the 

related equipment is capitalised as part of that equipment. 

When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items 

(major components) of property, plant and equipment. 

Gains and losses on disposal of an item of property, plant and equipment are determined by comparing the proceeds from 

disposal with the carrying amount of property, plant and equipment, and are recognised net within other income in profit 

or loss. When revalued assets are sold, the amounts included in the revaluation reserve are transferred to retained earnings. 

Leased assets

Leases in terms of which the Group substantially assumes all the risk and rewards of ownership are classified as finance 

leases.  Property, plant and equipment acquired by way of finance leases is capitalised at the lower of its fair value and the 

present value of the minimum lease payments at the inception of the lease, less accumulated depreciation and impairment 

losses.  Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a 

constant rate of interest on the remaining balance of the liability.  Finance charges are charged directly to the profit and loss.

Revalued assets

Revaluations are performed by independent professional valuers with sufficient regularity to ensure that the carrying amount 

of these assets does not differ materially from that which would be determined using fair values at the reporting date.

Any increase in value, on revaluation, is recognised in other comprehensive income and presented in the revaluation reserve 

in equity unless it offsets a previous decrease in value recognised in profit or loss in respect of the same asset.  A decrease 

in value is recognised in profit or loss to the extent it exceeds an increase previously recognised in other comprehensive 

income in respect of the same asset.  The revaluation surplus is utilised by reference to the difference between depreciation 

based on the revalued carrying amount of the asset and depreciation based on the asset’s original cost and transferred directly 

to retained earnings.  Upon disposal of a revalued asset, any remaining related revaluation surplus is transferred directly to 

retained earnings and is not taken into account in calculating the gain or loss on disposal.

Subsequent costs

The cost of replacing a part of an item of property, plant and equipment is recognised in the carrying amount of the item if it 

is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to the Group, and its cost can be measured 

reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. The costs of the day-to-day servicing of property, plant 

and equipment are recognised in profit or loss as incurred.
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กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตาม

ความเหมาะสม

(ฌ)	 ค่าเช่าร้านค้าจ่ายล่วงหน้า

ค่าเช่าร้านค้าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุสัญญาเช่า

(ญ)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าสะสม

ค่าตัดจ�าหน่าย 

ค่าตัดจำาหน่ายคำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าลิขสิทธิ์ถูกตัดจำาหน่ายและบันทึกในงบกำาไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจคือ 5 ปี

วธิกีารตดัจำาหน่าย ระยะเวลาทีค่าดว่าจะได้รับประโยชน์ และมลูค่าคงเหลอื จะได้รบัการทบทวนทกุสิน้รอบปีบญัชแีละปรบัปรงุตามความเหมาะสม 

(ฎ)	 การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำาการ

ประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับ

คนื ขาดทนุจากการด้อยค่าบนัทกึในกำาไรหรอืขาดทนุ เว้นแต่เมือ่มกีารกลบัรายการการประเมนิมลูค่าของสนิทรพัย์เพิม่ของสนิทรพัย์ชิน้เดยีวกนั

ที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

การค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์ที่ไม่ใช่สินทรพัย์ทางการเงิน หมายถงึ มลูค่าจากการใช้ของสนิทรพัย์หรือมลูค่ายติุธรรมของสนิทรพัย์หกั

ต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิด

ลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัโดยใช้อตัราคดิลดก่อนคำานงึภาษเีงนิได้เพือ่ให้สะท้อนมลูค่าทีอ่าจประเมนิได้ในตลาดปัจจบุนั ซึง่แปรไปตามเวลาและความ

เสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับ

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิจะถกูกลบัรายการ เมือ่มลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคนืเพ่ิมขึน้ในภายหลงั และการเพิม่ขึน้นัน้สมัพนัธ์

โดยตรงกบัขาดทนุจากการด้อยค่าทีเ่คยรบัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทนุ สำาหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิทีบ่นัทกึโดยวธิรีาคาทนุตดัจำาหน่ายและตราสารหนี้

ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน

(ฏ)	 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย

จะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเริ่มแรกและยอดหน้ีเมื่อครบกำาหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน

ตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

อาคาร 50 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 ปี

เครื่องใช้สำานักงานและอุปกรณ์ 5 ปี
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Buildings 50 years

Leasehold improvement 5 years

Office furniture and equipment 5 years

Depreciation

Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other amount substituted for 

cost, less its residual value.

Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each component of an 

item of property, plant and equipment.  The estimated useful lives are as follows:

No depreciation is provided on freehold lands or assets under construction.

Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate.

(i)	 Prepayment	for	outlet	leases

Prepayment for outlet leases is amortised over the lease periods on the straight-line method.

(j)	 Intangible	assets

Software licenses that are acquired by the Group which have finite useful lives, are stated at cost less accumulated amortisation 

and accumulated impairment losses.

Amortisation

Amortisation is based on the cost of the asset, or other amount substituted for cost, less its residual value. 

Amortisation is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of software licenses from 

the date that they are available for use. The estimated useful lives are five years.

Amortisation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate.

(k)	 Impairment

The carrying amounts of the Group’s assets are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication 

of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are estimated.

An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its recoverable 

amount. The impairment loss is recognised in profit or loss unless it reverses a previous revaluation credited to equity, in 

which case it is charged to equity.

Calculation of recoverable amount

The recoverable amount of a non-financial asset is the greater of the asset’s value in use and fair value less costs to sell. In 

assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate 

that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. For an asset that 

does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, the recoverable amount is determined for the 

cash-generating unit to which the asset belongs.

Reversals of impairment

An impairment loss in respect of a financial asset is reversed if the subsequent increase in recoverable amount can be related 

objectively to an event occurring after the impairment loss was recognised in profit or loss.  For financial assets carried 

at amortised cost and available-for-sale financial assets that are debt securities, the reversal is recognised in profit or loss.  
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(ฐ)	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฑ)	 ผลประโยชน์พนักงาน

โครงการสมทบเงิน

โครงการสมทบเงนิเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ซึง่กจิการจ่ายสมทบเป็นจำานวนเงนิทีแ่น่นอนไปอกีกจิการหนึง่แยกต่าง

หาก (กองทนุสำารองเลีย้งชพี) และจะไม่มภีาระผกูพนัตามกฎหมายหรอืภาระผกูพนัโดยอนมุานทีจ่ะต้องจ่ายสมทบเพิม่เตมิ ภาระผกูพนัในการ

สมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำาไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำางานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

โครงการผลประโยชน์ทีก่ำาหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนอืจากโครงการสมทบเงิน ภาระผูกพนัสทุธขิองกลุม่บรษิทั

จากโครงการผลประโยชน์ทีก่ำาหนดไว้ถกูคำานวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเ่กดิจากการทำางานของ

พนักงานในปัจจบัุนและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวได้มกีารคดิลดกระแสเงินลดเพือ่ให้เป็นมลูค่าปัจจบุนั ทัง้นี้ได้สทุธจิากต้นทนุบรกิาร

ในอดีตท่ียังไม่รับรู้และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ คิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนซึ่งอ้างอิงจากพันธบัตรรัฐบาล การคำานวณน้ันจัดทำา

โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

การคำานวณน้ันจัดทำาโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ เมื่อมีการคำานวณผลของผล

ประโยชน์ของพนกังานของกลุม่บรษิทั การรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์จำากดัเพยีงยอดรวมของต้นทนุในอดตีทีย่งัไม่รบัรูแ้ละมลูค่าปัจจบุนัของประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคด ในการคำานวณมูลค่าปัจจุบันของ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นตำ่าสำาหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมีให้กับ

กลุ่มบริษัท ถ้าถูกรับรู้ภายในระยะเวลาของโครงการหรือการจ่ายชำาระของหนี้สินของโครงการ

เมื่อมีการเพิ่มผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริการในอดีตของพนักงานรับรู้ใน

กำาไรหรือขาดทนุโดยวธิเีส้นตรงตามระยะเวลาถวัเฉลีย่จนถงึวนัทีผ่ลประโยชน์นัน้เป็นสทิธขิาด ผลประโยชน์ทีเ่ป็นสทิธขิาดจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่าย

ในกำาไรหรือขาดทุนทันที 

กลุ่มบริษทัรับรู้กำาไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัการคณติศาสตร์ประกนัภัยทัง้หมดทีเ่กดิขึน้และรับรูค่้าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์

ที่กำาหนดไว้ในกำาไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำางานให้

หน้ีสินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำาระสำาหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนกำาไร หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตาม

กฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้

อย่างสมเหตุสมผล

กองทุนเงินสะสมพนักงาน

กองทุนเงินสะสมพนักงานคำานวณโดยการหักจากรายได้ค่านายหน้าที่พนักงานได้รับในอัตราที่กำาหนดไว้ในระเบียบกองทุนเงินสะสมพนักงาน 

รวมทั้งเงินสมทบของบริษัทเท่ากับจำานวนเงินที่หักจากพนักงานดังกล่าว ภาระหน้ีสินน้ีจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนตามเกณฑ์ที่

กลุ่มบริษัทจะจ่ายสมทบตามเงื่อนไขของกองทุน (ดูหมายเหตุ 21)

(ฒ)	 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหน้ีสนิจะรับรูก้ต่็อเม่ือกลุม่บรษิทัมีภาระหนีส้นิตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัหรอืทีก่่อตัวขึน้อนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตี 

และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจะต้องถกูจ่ายไปเพือ่ชำาระภาระหนีส้นิดงักล่าว ประมาณการหนีส้นิพจิารณาจาก

การคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำานึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำานวนที่อาจประเมินได้ใน

ตลาดปัจจบัุนซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีมี่ต่อหนีส้นิ ประมาณการหน้ีสนิส่วนท่ีเพ่ิมขึน้เน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรบัรูเ้ป็นต้นทุนทางการเงนิ 
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(l)	 Interest-bearing	liabilities

Interest-bearing liabilities are recognised initially at fair value less attributable transaction charges. Subsequent to initial 

recognition, interest-bearing liabilities are stated at amortised cost with any difference between cost and redemption value 

being recognised in profit or loss over the period of the borrowings on an effective interest basis.

(m)	 Trade	and	other	accounts	payable

Trade and other accounts payable are stated at cost.

(n)	 Employee	benefits

Defined contribution plans

A defined contribution plan is a post-employment benefit plan under which an entity pays fixed contributions into a separate 

entity and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations for contributions to defined 

contribution pension plans are recognised as an employee benefit expense in profit or loss in the periods during which 

services are rendered by employees.

Defined benefit plans

A defined benefit plan is a post-employment benefit plan other than a defined contribution plan. The Group’s net obligation 

in respect of defined benefit pension plans is calculated separately for each plan by estimating the amount of future benefit 

that employees have earned in return for their service in the current and prior periods; that benefit is discounted to determine 

its present value. Any unrecognised past service costs and the fair value of any plan assets are deducted. The discount rate 

used is based on the yields on Thai Government Bonds. 

The calculation is performed by a qualified actuary using the projected unit credit method. When the calculation results 

in a benefit to the Group, the recognised asset is limited to the total of any unrecognised past service costs and the present 

value of economic benefits available in the form of any future refunds from the plan or reductions in future contributions 

to the plan. In order to calculate the present value of economic benefits, consideration is given to any minimum funding 

requirements that apply to any plan in the Group. An economic benefit is available to the Group if it is realisable during 

the life of the plan, or on settlement of the plan liabilities.

When the benefits of a plan are improved, the portion of the increased benefit relating to past service by employees is 

recognised as an expense in the statement of income on a straight-line basis over the average period until the benefits 

become vested. To the extent that the benefits vest immediately, the expense is recognised immediately in profit or loss.

The Group recognises all actuarial gains and losses arising from defined benefit plans and all expenses related to defined 

benefit plans in profit or loss.

Short-term employee benefits

Short-term employee benefit obligations are measured on an undiscounted basis and are expensed as the related service is 

provided.

A liability is recognised for the amount expected to be paid under short-term cash bonus or profit-sharing plans if the Group 

has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee, and 

the obligation can be estimated reliably. 

Provident funds for staff

The provident funds’ contributions for the staff are calculated at the rates fixed by the fund criteria and by the Group at 

the same amount deducted from staff. The contributions to provident fund are recognised as an expense in profit or loss 

according to the criteria of the funds (see note 21).
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ประมาณการค่าประกันความเสียหาย

ประมาณการค่าประกนัความเสยีหายจะบนัทกึเมือ่ได้ขายสนิค้าแก่ลกูค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่ายพจิารณาจากประวตักิารจ่ายค่าประกนัความ

เสียหาย และปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว

(ณ)	 ส�ารองจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมดียวกัน

สำารองจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคมุเดียวกนั เกดิข้ึนจากการรวมกจิการหรอืธรุกจิทีอ่ยูภ่ายใต้การควบคุมเดียวกนัของบรษิทั ซึง่เป็นส่วน

ต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีระบุได้สุทธิ ณ วันท่ีรวมธุรกิจ บริษัทรับรู้ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้

การควบคุมเดียวกันไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น 

(ด)	 รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

การขายสินค้าและให้บริการ

รายได้จากการขายประกอบด้วย การขายเงินสด การขายเช่ือและการขายโดยวิธีผ่อนชำาระ รายได้รับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเมื่อได้โอนความเส่ียง

และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสนิค้าทีมี่นยัสำาคญัไปให้กบัผูซ้ือ้แล้ว และจะไม่รบัรูร้ายได้ถ้าฝ่ายบรหิารยงัมกีารควบคมุหรอืบรหิารสนิค้า

ที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำาคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของ

จำานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า 

การขายโดยวิธีผ่อนชำาระเป็นการขายภายใต้สัญญาเช่าซื้อ ซึ่งหนี้สินจากการผ่อนชำาระคำ้าประกันโดยสินค้าที่ขาย รายได้จากการขายโดยวิธีผ่อน

ชำาระประกอบด้วยราคาขายเงินสดและดอกเบี้ย รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อมีการเซ็นสัญญาและบริษัทได้รับชำาระเงินงวดแรกแล้ว ส่วน

ดอกเบี้ยบันทึกเป็นดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชีและรับรู้เป็นรายได้ตามงวดที่ถึงกำาหนดชำาระ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

กลุ่มบริษัทหยุดรับรู้ดอกผลเช่าซื้อจากการขายผ่อนชำาระในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำาระหนี้ตั้งแต่ 3 งวดเป็นต้นไป

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับบันทึกในงบกำาไรขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำาไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง 

(ถ)	 ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และสิ่งตอบแทนที่คาด

ว่าจะต้องจ่าย รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

ต้นทนุการกูย้มืที่ไม่ได้เกีย่วกบัการได้มา การก่อสร้างหรอื การผลติสนิทรพัย์ท่ีเข้าเง่ือนไข รบัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทุน โดยใช้วธีิอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิ

(ท)	 สัญญาเช่าด�าเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่า จะรับรู้ใน

กำาไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำามารวมคำานวณจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

การจ�าแนกประเภทสัญญาเช่า

ณ วนัทีเ่ร่ิมต้นข้อตกลง กลุม่บรษิทัจะพจิารณาว่าข้อตกลงดงักล่าวประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืมสีญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรอืไม่ โดยพจิารณา

จากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะ

นำาไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทำาให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ 

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนสำาหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดย

ใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ 
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(o)	 Provisions

A provision is recognised if, as a result of a past event, the Group has a present legal or constructive obligation that can be 
estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation.  Provisions 
are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of 
the time value of money and the risks specific to the liability. The unwinding of the discount is recognised as finance cost.  

Warranties

A provision for warranties is recognised when the underlying products are sold. The provision is based on historical warranty 
data and a weighting of all possible outcomes against their associated probabilities.

(p)	 Reserve	arising	from	business	combination	under	common	control 

The reserve arising from business combination under common control arises from the merger of businesses under the common 
control of the Company. The reserve represents the difference between the cost of the combination and the carrying amounts 
of net identifiable assets at the date of combination. The Company recognises the difference arising from common control 
transactions under shareholders’ equity.

(q)	 Revenue

Revenue excludes value added taxes and is arrived at after deduction of trade discounts.

Sale of goods and services rendered

Revenue from the sale of goods consists of cash sales, credit sales and installment sales. Revenue is recognised in profit or 
loss when the significant risks and rewards of ownership have been transferred to the buyer. No revenue is recognised if 
there is continuing management involvement with the goods or there are significant uncertainties regarding recovery of the 
consideration due, associated costs or the probable return of goods.  

Installment sales are based on hire-purchase contracts in which the installment sales receivable the related debts are effectively 
secured by the products sold. Revenue from installment sales comprises revenue from the sales of products and interest.  
Revenue from the sales of product is recognised when a contract is signed and the first payment is received. Interest is 
recorded as unearned carrying charges and is recognised in income using the effective rate method.

After a customer has defaulted on three consecutive payments, the Group ceases to recognise the related earned carrying charges.

Dividend income

Dividend income is recognised in profit or loss on the date the Group’s right to receive payments is established.  

Interest income 

Interest income is recognised in profit or loss of income as it accrues.  

(r)	 Finance	costs

Finance costs comprise interest expense on borrowings, unwinding of the discount on provisions and contingent consideration 
that are recognised in profit or loss.

Borrowing costs that are not directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are 
recognised in profit or loss using the effective interest method.

(s)	 Lease	payments

Payments made under operating leases are recognised in profit or loss on a straight line basis over the term of the lease.  Lease 
incentives received are recognised in profit or loss as an integral part of the total lease expense, over the term of the lease.

Contingent lease payments are accounted for by revising the minimum lease payments over the remaining term of the lease 

when the lease adjustment is confirmed.
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ให้รบัรูส้นิทรพัย์และหนีส้นิในจำานวนทีเ่ท่ากบัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีม่ลีกัษณะเฉพาะเจาะจงนัน้ หลงัจากนัน้จำานวนหนีส้นิจะลดลงตาม

จำานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

(ธ)		ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้

ถือหุ้นหรือกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำาระหรือได้รับชำาระ โดยคำานวณจากกำาไรหรือขาดทุนประจำาปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่

ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ 

ภาษเีงินได้รอการตดับญัชบีนัทกึโดยคำานวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกดิขึน้ระหว่างมลูค่าตามบัญชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิและจำานวนที่ใช้เพือ่

ความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับ

รู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำาไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และ

ผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้ 

การวัดมลูค่าของภาษเีงนิได้รอการตดับญัชต้ีองสะท้อนถงึผลกระทบทางภาษทีีจ่ะเกดิจากลกัษณะวธิกีารทีก่ลุม่บรษัิทคาดว่าจะได้รบัผลประโยชน์

จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำาระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือ

ที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคำานึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่

แน่นอนและอาจทำาให้จำานวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยท่ีต้องชำาระ กลุ่มบริษัทเช่ือว่าได้ต้ังภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำาหรับภาษี

เงินได้ทีจ่ะจ่ายในอนาคต ซึง่เกดิจากการประเมนิผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถงึการตคีวามทางกฏหมายภาษ ีและจากประสบการณ์ในอดตี 

การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ

อาจจะทำาให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะ

กระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชแีละหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชสีามารถหักกลบได้เมือ่กจิการมสีทิธติามกฎหมายท่ีจะนำาสนิทรพัย์ภาษี

เงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

สำาหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำาหรับหน่วยภาษีต่างกันน้ันกิจการมีความต้ังใจจะจ่ายชำาระหน้ีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้

ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 

สนิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชจีะบนัทกึต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำาไรเพือ่เสยีภาษีในอนาคตจะมจีำานวนเพยีงพอกบัการ

ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่

ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(น)	 ก�าไรต่อหุ้น

กลุม่บริษทัแสดงกำาไรต่อหุน้ข้ันพืน้ฐานสำาหรบัหุน้สามัญ กำาไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคำานวณโดยการหารกำาไรหรอืขาดทุนของผูถ้อืหุน้สามญัของกลุม่

บริษัท ด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักที่ออกจำาหน่ายระหว่างปี 

(บ)	 รายงานทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

ผลการดำาเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน) จะแสดงถึง

รายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำาเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล
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Determining whether an arrangement contains a lease 

At inception of an arrangement, the Group determines whether such an arrangement is or contains a lease. A specific asset 

is the subject of a lease if fulfilment of the arrangement is dependent on the use of that specified asset. An arrangement 

conveys the right to use the asset if the arrangement conveys to the Group the right to control the use of the underlying asset. 

At inception or upon reassessment of the arrangement, the Group separates payments and other consideration required by 

such an arrangement into those for the lease and those for other elements on the basis of their relative fair values. If the 

Group concludes for a finance lease that it is impracticable to separate the payments reliably, an asset and a liability are 

recognised at an amount equal to the fair value of the underlying asset. Subsequently the liability is reduced as payments 

are made and an imputed finance charge on the liability is recognised using the Group’s incremental borrowing rate.

(t)	 Income	tax

Income tax expense for the year comprises current and deferred tax. Current and deferred tax are recognised in profit or loss except 

to the extent that they relate to a business combination, or items recognised directly in equity or in other comprehensive income.

Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using tax rates enacted or 

substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of previous years.  

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial 

reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is not recognised for the following temporary 

differences: the initial recognition of goodwill; the initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a business 

combination and that affects neither accounting nor taxable profit or loss; and differences relating to investments in subsidiaries 

and jointly-controlled entities to the extent that it is probable that they will not reverse in the foreseeable future.

The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow the manner in which the Group expects, 

at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences when they reverse, 

using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.

In determining the amount of current and deferred tax, the Group takes into account the impact of uncertain tax positions 

and whether additional taxes and interest may be due. The Group believes that its accruals for tax liabilities are adequate for 

all open tax years based on its assessment of many factors, including interpretations of tax law and prior experience. This 

assessment relies on estimates and assumptions and may involve a series of judgements about future events. New information 

may become available that causes the Group to change its judgement regarding the adequacy of existing tax liabilities; such 

changes to tax liabilities will impact tax expense in the period that such a determination is made.

Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax liabilities and assets, and 

they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity, or on different tax entities, but they 

intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or their tax assets and liabilities will be realised simultaneously.

A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which 

the temporary differences can be utilised.  Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and reduced to the extent 

that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised.

(u)	 Earnings	per	share

The Group presents basic earnings per share (EPS) data for its ordinary shares. Basic EPS is calculated by dividing the 

profit or loss attributable to ordinary shareholders of the Company by the weighted average number of ordinary shares 

outstanding during the period. 
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5	 การโอนจ�าหน่ายธุรกิจเช่าซื้อสินค้า

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติการโอนจำาหน่ายธุรกิจเช่าซื้อสินค้าให้บริษัท ซิงเกอร์ 

ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นเกือบทั้งหมด และตกลงให้บริษัทเข้าทำาสัญญาซื้อขายสินทรัพย์กับบริษัท ซิงเกอร์ 

ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ดำาเนินการลงทุนและให้เงินกู้ยืมและให้บริการกับบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด มติดังกล่าวได้นำา

เสนอและได้รับการอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555

ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ทำาสัญญาการโอนธุรกิจกับบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด โดยบริษัทได้โอนธุรกิจเช่าซื้อ

ให้บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบกับโอนพนักงานและหนี้สินที่เกี่ยวข้อง ราคาขายของ

ธุรกิจเช่าซื้อที่โอนตามสัญญาที่ตกลงกันประเมินโดยบุคคลที่สาม โดยมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้เช่าซื้อ ณ วันที่โอน คิดจากกระแสเงินสดคิดลด 

และมูลค่ายุติธรรมของของธุรกิจเช่าซื้อในอนาคตคิดจากประมาณการทางการเงินของธุรกิจเช่าซื้อตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2565 รวมกับประมาณ

การมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของธุรกิจใหม่ซึ่งคำานวณจากกระแสเงินสดอิสระคิดลดของส่วนของผู้ถือหุ้นโดยใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสม และหลัง

จากการหักเงินสดคงเหลือ และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่โอนจำานวน 8.6 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้เช่าซื้อคงเหลือ

กำาหนดเป็นจำานวน 1,744.3 ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจเช่าซื้อในอนาคตเป็นจำานวนเงิน 804.0 ล้านบาท ดังน้ัน ราคาโอนขาย

ทั้งหมดเป็นจำานวนเงิน 2,548.3 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทโอนลูกหนี้ผ่อนชำาระและหนี้สินผลประโยชน์พนักงานซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิก่อนวันโอนเปรียบเทียบกับ

ราคาโอนรวม ดังนี้

ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจำานวน 974.12 ล้านบาท ระหว่างมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินที่โอนและราคาโอนจำาหน่ายธุรกิจเช่าซื้อสินค้า 

แสดงเป็นสำารองจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในส่วนของผู้ถือหุ้น ในงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2555

ในงบการเงินรวม การโอนธรุกจินีถ้อืเป็นรายการระหว่างกจิการภายใต้การควบคมุเดยีวกนั ตามแนวปฏบิตัทิางการบญัชสีำาหรบัการรวมธรุกจิภาย

ใต้การควบคุมเดียวกันของสภาวิชาชีพบัญชี ตามแนวปฏิบัตินี้กำาหนดให้บันทึกรายการในงบการเงินรวมด้วยมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์

ที่ได้มาและหนี้สินที่จ่ายไป

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ชำาระเงินบางส่วนสำาหรับการโอนจำาหน่ายธุรกิจเช่าซื้อให้บริษัทจำานวน 

212.25 ล้านบาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำานวน 13.89 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยอดคงเหลือสำาหรับลูกหนี้จากการโอนจำาหน่าย

ธุรกิจเช่าซื้อมีจำานวน 2,514.4 ล้านบาท โดยแสดงเป็น “ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” (ดูหมายเหตุ 6)

6	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำานาจควบคุม

หรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือ

ในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำาคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การ

เกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

(พันบาท)

สินทรัพย์

ลูกหนี้ผ่อนชำาระสุทธิ 1,582,796

หนี้สิน

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (8,614)

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 1,574,182

ราคาโอนจำาหน่ายรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2,548,300

สำารองจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 974,118
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The resulting difference of Baht 974.12 million between the net book value of assets and liabilities transferred and the transfer 

price has been recognised directly in equity as shown in the separate financial statements for the year 2012.

In the consolidated financial statements, this business transfer has been accounted for a transaction between entities under 

common control in accordance with the FAP guideline on Business Combinations Involving Entities under Common Control. 

This guideline requires the transaction to be recorded in the consolidated financial statements at the net book value of the 

assets acquired and liabilities assumed.

On 21 December 2012, Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd. made a partial payment to the Company of Baht 212.25 million, 

which included value added tax amounting to Baht 13.89 million, for the sale and transfer of the hire-purchase business. 

As at 31 December 2012, the balance of the receivable from the sale and transfer of the hire-purchase business amounting 

to Baht 2,514.4 million is presented under “Other receivables from related parties” (see Note 6).

(in thousand Baht)

Asset

Installments receivables, net 1,582,796

Liability

Employee benefit obligations (8,614)

Net book value 1,574,182

Total transfer price (excluding value added tax) 2,548,300

Reserve arising from business combination under common control 974,118

(v)	 Segment	reporting

Segment results that are reported to the Group’s CEO (the chief operating decision maker) include items directly attributable 

to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis. 

5		 Sale	and	transfer	of	hire-purchase	business

At the Board of Directors’ meeting of the Company held on 19 October 2012, the Directors approved the disposition of the 

Company’s hire-purchase business to Singer Leasing (Thailand) Co, Ltd., its wholly owned subsidiary, and agreed the basis 

for the Company to enter into the asset sale and purchase agreement with Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd., to make an 

equity investment and to provide a loan and services to Singer Leasing (Thailand) Co, Ltd. These matters were proposed to 

the extraordinary meeting of shareholders for consideration held on 26 November 2012, and duly approved.

On 14 December 2012 the Company entered into the Business transfer agreement with Singer Leasing (Thailand) Co, Ltd. 

pursuant to which the hire purchase business of the Company was transferred to Singer Leasing (Thailand) Co, Ltd. on 

31 December 2012, together with the transfer of certain employees and related obligations. Pursuant to that agreement the 

price of the hire purchase business transferred was agreed to be based on a third party valuation of the fair market value of 

the hire purchase receivables at the transfer date based on the discounted cash flow and the fair market value of the future 

hire purchase business based on the financial projections for the business in the period 2013 to 2022 and the equity value 

of the new business based on free cash flows to equity, discounted using appropriate discount rates and after deducting 

the cash balance and employee benefit obligations of Baht 8.6 million as at the transfer date. The fair market price for the 

existing hire-purchase receivables was determined to be Baht 1,744.3 million and that of the future hire purchase business 

Baht 804.0 million. The total price for the transfer was, therefore, Baht 2,548.3 million.

As at 31 December 2012 the Company transferred installments receivables and employee benefit obligations with the net 

book value before the transfer date compared with total transfer price as follows:
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ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 สำาหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำาคัญและบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

นโยบายการกำาหนดราคาสำาหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

Retail Holding N.V.  คูราโซ เป็นบริษัทใหญ่ในลำาดับสูงสุดของ Singer (Thailand) B.V.

Singer (Thailand) B.V. เนเธอร์แลนด์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 40.0 ในบริษัท 

Singer Asia Sourcing Limited หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

Singer Asia Limited หมู่เกาะเคย์แมน มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ผู้บริหารสำาคัญ ประเทศไทย บคุคลทีม่อีำานาจและความรบัผิดชอบการวางแผน สัง่การและ

ควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

ท้ังน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำาหน้าท่ีใน

ระดับบริหารหรือไม่)

รายการที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

รายการ	 นโยบายการก�าหนดราคา	

ขายสินค้า ราคาตลาด - ราคาเงินสด

ซื้อสินค้า ราคาตลาด

ต้นทุนบริการ ราคาคงที่กำาหนดตามแต่ละผลิตภัณฑ์

รายได้ค่าบริหารจัดการ ร้อยละ 15 ของรายได้ค่านายหน้าประกันชีวิตของบริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำากัด

วิธีการปันส่วนจากค่าใช้จ่ายจริงบวกส่วนเพิ่มสำาหรับบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 

จำากัด และ บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด

ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า ร้อยละ 0.1 ของยอดขายสุทธิ (เฉพาะสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย “Singer” เท่านั้น)

ค่าธรรมเนียมการบริการ ร้อยละ 1 ของยอดขายสุทธิ 

ดอกเบี้ยรับ ต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ย

ดอกเบี้ยจ่าย ต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ย

(พันบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

บริษัทย่อย

ขายสินค้า - - 2,163,887 -

รายได้ค่าบริหารจัดการ - - 375,139 86

ดอกเบี้ยรับ - - 64,217 -

ซื้อสินค้า - - - 12

ต้นทุนบริการ - - 66,886 -

ดอกเบี้ยจ่าย - - 81 -
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6	 Related	parties

For the purposes of these financial statements, parties are considered to be related to the Group if the Group has the ability, 

directly or indirectly, to control or joint control the party or exercise significant influence over the party in making financial 

and operating decisions, or vice versa, or where the Group and the party are subject to common control or common significant 

influence. Related parties may be individuals or other entities.

Relationships with subsidiaries are described in note 13. Relationship with key management and other related parties were 

as follows:

The pricing policies for particular types of transactions are explained further below:

Name of entities Country of incorporation Nature of relationships

Retail Holding N.V.  Curacao Ultimate parent of Singer (Thailand) B.V.

Singer (Thailand) B.V. The Netherlands Major shareholder, 40.0% shareholding

Singer Asia Sourcing Limited British Virgin Islands Common shareholder

Singer Asia Limited Cayman Islands Common shareholder

Key management personnel Thailand Persons having authority and responsibility for 

planning, directing and controlling the activities of 

the entity, directly or indirectly, including any director 

(whether executive or otherwise) of the Group.

Significant transactions for the years ended 31 December with related parties were as follows:

Transactions Pricing policies 

Sales of goods Market cash price

Purchase of goods Market price

Cost of service Fixed price determine by product

Management fee income 15% of total insurance brokerage income of Singer (Broker) Limited 

Allocation of the actual cost plus margin for Singer Leasing (Thailand) Co., 

Ltd. and Singer Service Plus Co., Ltd.

Trademark license fee 0.1% of net sales (Singer Brand products)

Offshore service fee 1% of total net sales 

Interest income Average funding cost

Interest expense Average funding cost

(in thousand Baht)

Year ended 31 December
Consolidated

financial statements
Separate

financial statements

2013 2012 2013 2012

Subsidiaries

Sales of goods - - 2,163,887 -

Management fee income - - 375,139 86

Interest income - - 64,217 -

Purchase of goods - - - 12

Cost of service - - 66,886 -

Interest expense - - 81 -
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(พันบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ผู้บริหารส�าคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 33,845 30,033 29,768 30,033

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,674 996 1,346 996

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ 35,519 31,029 31,114 31,029

(พันบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า 3,279 2,832 3,279 2,832

ค่าธรรมเนียมการบริการ 33,584 28,558 33,584 28,558

(พันบาท)

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

บริษัทย่อย

บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด - - 326,173 -

บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด - - 32 -

รวม - - 326,205 -

(พันบาท)

ลูกหนี้อื่น – บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

บริษัทย่อย

บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำากัด - - 26 37

บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด

  - ลูกหนี้จากการโอนธุรกิจ 5 - - - 2,514,431

  - อื่นๆ - - 2,672 698

- - 2,672 2,515,129

บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด - - 13,042 -

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

Singer Asia Sourcing Limited 11 23 11 23

รวม 11 23 15,751 2,515,189

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
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Balances as at 31 December with related parties were as follows:

(in thousand Baht)

Year ended 31 December
Consolidated

financial statements
Separate

financial statements

2013 2012 2013 2012

Key	management	personnel

Key management personnel compensation

   Short-term employee benefits 33,845 30,033 29,768 30,033

   Post-employment benefits 1,674 996 1,346 996

   Total key management personnel compensation 35,519 31,029 31,114 31,029

(in thousand Baht)

Year ended 31 December
Consolidated

financial statements
Separate

financial statements

2013 2012 2013 2012

Other related parties

Expenses

Trademark license fee 3,279 2,832 3,279 2,832

Offshore service fee 33,584 28,558 33,584 28,558

(in thousand Baht)

Trade account receivable from related parties
Consolidated

financial statements
Separate

financial statements

2013 2012 2013 2012

Subsidiary

Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd. - - 326,173 -

Singer Service Plus Company Limited - - 32 -

Total - - 326,205 -

(in thousand Baht)

Other receivables from related parties Note

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Subsidiary

Singer (Broker) Limited - - 26 37

Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd.

  - amount due from business transfer 5 - - - 2,514,431

  - others - - 2,672 698

- - 2,672 2,515,129

Singer Service Plus Company Limited - - 13,042 -

Other related party

Singer Asia Sourcing Limited 11 23 11 23

Total 11 23 15,751 2,515,189
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(พันบาท)

รายได้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

บริษัทย่อย

บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด

  -  ค่าบริหารจัดการ - - 27,176 -

  -  ดอกเบี้ยค้างรับ - - 698 -

- - 27,874 -

บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด - - 545 -

รวม - - 28,419 -

(พันบาท)

สรุปเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - - 25,000 -

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - - 1,005,681 -

รวมเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,030,681 -

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

บริษัทย่อย

บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด 4.95 - - - 25,000 -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 25,000 -

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

บริษัทย่อย

บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด 4.97 - - - 1,005,681 -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,005,681 -
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(in thousand Baht)

Accrued income from related parties
Consolidated

financial statements
Separate

financial statements

2013 2012 2013 2012

Subsidiary

Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd.

  -  Management fees - - 27,176 -

  -  Accrued interest income - - 698 -

- - 27,874 -

Singer Service Plus Company Limited - - 545 -

Total - - 28,419 -

(in thousand Baht)

Summary of loans to related party
Consolidated

financial statements
Separate

financial statements

2013 2012 2013 2012

Short-term loans - - 25,000 -

Long-term loans - - 1,005,681 -

Total loans to related parties - - 1,030,681 -

Loans to related party

Interest rate Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012 2013 2012

(% per annum) (in thousand Baht)

Short-term	loans

Subsidiary

Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd. 4.95 - - - 25,000 -

Total short-term loans to related parties - - 25,000 -

Long-term	loans

Subsidiary

Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd. 4.97 - - - 1,005,681 -

Total long-term loans to related parties - - 1,005,681 -
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

(พันบาท)

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

บริษัทย่อย

ณ วันที่ 1 มกราคม - - - -

เพิ่มขึ้น - - 561,200 -

ลดลง - - (536,200) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม - - 25,000 -

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

บริษัทย่อย

ณ วันที่ 1 มกราคม - - - -

เพิ่มขึ้น - - 1,877,681 -

ลดลง - - (872,000) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม - - 1,005,681 -

(พันบาท)

เจ้าหนี้อื่น – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

บริษัทย่อย

บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำากัด - - 512 291

บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด - - 233,796 -

บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส - - 4,069 5,148

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

Singer Asia Limited 34,563 29,247 34,563 29,247

รวม 34,563 29,247 272,940 34,686

สัญญาส�าคัญที่ท�ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้าและค่าธรรมเนียมการบริการ

บริษัทมีสัญญากับ Singer Asia Limited ในการใช้เครื่องหมายการค้า โดยจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้าในจำานวนร้อยละ 0.1 

ของยอดขายสุทธิ เฉพาะสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย “Singer” เท่านั้น และค่าธรรมเนียมการบริการเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านการตลาด การวางแผน 

การออกแบบ วางแผนผลิตภัณฑ์ในจำานวนร้อยละ 1 ของยอดขายสุทธิ 

สัญญาการโอนธุรกิจ

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุ 5 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ทำาสัญญาการโอนธุรกิจกับบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด 

โดยบริษัทตกลงที่จะโอนธุรกิจเช่าซื้อให้บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง 

(ประเทศไทย) จำากัด ตกลงที่จะดำาเนินธุรกิจเช่าซื้อตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
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Movements during the years ended 31 December of loans to related parties were as follows: 

(in thousand Baht)

Loans to related party
Consolidated

financial statements
Separate

financial statements

2013 2012 2013 2012

Short-term	loans

Subsidiary

At 1 January - - - -

Increase - - 561,200 -

Decrease - - (536,200) -

At 31 December - - 25,000 -

Long-term	loans

Subsidiary

At 1 January - - - -

Increase - - 1,877,681 -

Decrease - - (872,000) -

At 31 December - - 1,005,681 -

(in thousand Baht)

Other payables to related parties
Consolidated

financial statements
Separate

financial statements

2013 2012 2013 2012

Subsidiaries

Singer (Broker) Limited - - 512 291

Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd. - - 233,796 -

Singer Service Plus Company Limited - - 4,069 5,148

Other related party

Singer Asia Limited 34,563 29,247 34,563 29,247

Total 34,563 29,247 272,940 34,686

Significant	agreements	with	related	parties

Trademark	license	and	offshore	service	fees

The Company has agreements with Singer Asia Limited for the payment of trademark license fees in the amount of 0.1% 

of net sales of Singer Brand products and of offshore service fees for marketing, product planning, design development and 

other services in the amount of 1.0% of net sales.

Business	transfer	agreement

As described in note 5, on 14 December 2012, the Company entered into business transfer agreement with Singer Leasing 

(Thailand) Co, Ltd. under which the Company agreed to transfer the business operation for hire-purchase of products to 

Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd. on 31 December 2012. And Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd. agreed to acquire the 

certain business operation on the terms and conditions as described in the agreement.
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สัญญาเงินกู้ยืม

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 บริษัทได้ทำาสัญญาให้เงินกู้ยืมกับบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด เป็นจำานวนเงิน 1,877.681 ล้าน

บาท อตัราดอกเบีย้ท่ีใช้ในการกูย้มืจะคดิจากอตัราดอกเบีย้เงนิกูป้ระจำาปีถวัเฉลีย่ของบรษิทัในแต่ละไตรมาส การชำาระดอกเบีย้เป็นรายไตรมาส 

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด สามารถที่จะกู้ หรือคืนเงินกู้ก่อนกำาหนด หรือขอกู้ยืมใหม่ ภาย

ใต้วงเงินตามระยะเวลาของสัญญาได้ตราบเท่าที่เงินกู้ ณ เวลาใดๆ ไม่เกินกว่าจำานวนเงินของวงเงิน ณ ขณะนั้น 

ตารางการลดลงของเงินต้นภายใต้วงเงินกู้ยืม แสดงดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น

1) 500 ล้านบาท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2557 

2) 500 ล้านบาท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2558 

3) 500 ล้านบาท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2559 

4) 377.681 ล้านบาท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 บริษัทได้มีการให้เงินกู้จำานวนเงิน 1,877.681 ล้านบาทกับบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ภายใต้

สัญญาเงินกู้ดังกล่าวข้างต้น บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัดได้นำาเงินที่ได้รับจากเงินกู้ยืมนี้มาชำาระคืนให้กับบริษัทเพื่อชำาระหนี้ที่

บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ค้างชำาระแก่บริษัทจากการโอนธุรกิจในวันเดียวกัน

7	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นสกุลเงินบาท

8	 ลูกหนี้การค้า

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินสดในมือ 79 80 80 80

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 17,154 11,472 13,069 10,287

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 22,533 48,520 8,435 41,251

เงินสดระหว่างทาง - กระแสรายวัน/ ออมทรัพย์ 161,863 133,568 161,863 133,568

รวม 201,629 193,640 183,447 185,186

(พันบาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - 326,205 -

กิจการอื่นๆ 18,652 11,710 18,403 11,710

รวม 18,652 11,710 344,608 11,710

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,227) (1,041) (1,227) (1,041)

สุทธิ 17,425 10,669 343,381 10,669

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับปี 184 730 184 730
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Loan	agreement

On 27 March 2013, the Company entered into a loan agreement with Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd. in the amount 

of Baht 1,877.681 million. The rate of interest shall be the rate calculated from average of funding cost per annum of the 

Company during the quarter preceding that interest period. Interest shall be due on each quarter.  Subject to the terms and 

conditions of this agreement, Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd. may drawdown, repay, prepay and re-borrow under the 

facility during the availability period so long as the Loan does not at any time exceed the amount of the facility at such time.

The principal amount available under the facility is scheduled to reduce as follows unless otherwise agreed:-

1) Baht 500 million by 1 April 2014;

2) Baht 500 million by 1 April 2015;

3) Baht 500 million by 1 April 2016;

4) Baht 377.681 million by 1 April 2017

On 1 April 2013, the Company provided the loan of Baht 1,877.681 million according to the above loan agreement to Singer 

Leasing (Thailand) Co., Ltd. The proceeds from this loan have been used by Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd. to settle 

the amount due from Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd. to the Company for the business transfer.

7	 Cash	and	cash	equivalents

Cash and cash equivalents of the Group and the Company as at 31 December 2013 and 2012 were denominated entirely 

in Thai Baht.

8	 Trade	accounts	receivable

(in thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Cash on hand 79 80 80 80

Cash at banks - current accounts 17,154 11,472 13,069 10,287

Cash at banks - saving accounts 22,533 48,520 8,435 41,251

Cash in transit - current / saving accounts 161,863 133,568 161,863 133,568

Total 201,629 193,640 183,447 185,186

(in thousand Baht)

Note

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Related parties 6 - - 326,205 -

Other parties 18,652 11,710 18,403 11,710

Total 18,652 11,710 344,608 11,710

Less allowance for doubtful accounts (1,227) (1,041) (1,227) (1,041)

Net 17,425 10,669 343,381 10,669

Bad and doubtful debts expenses for the year 184 730 184 730
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันถึง 60 วัน

ลูกหนี้การค้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นสกุลเงินบาท

9	 ลูกหนี้ผ่อนช�าระ

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 13,098 6,922 339,054 6,922

เกินกำาหนดชำาระ :

 น้อยกว่า 3 เดือน 4,339 3,587 4,339 3,587

 3 - 6 เดือน 510 269 510 269

 6 - 9 เดือน 69 206 69 206

 9 - 12 เดือน 59 174 59 174

 มากกว่า 12 เดือน 577 552 577 552

18,652 11,710 344,608 11,710

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,227) (1,041) (1,227) (1,041)

สุทธิ 17,425 10,669 343,381 10,669

(พันบาท)

งบการเงินรวม

2556 2555

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับปี 69,611 43,188

(พันบาท)

งบการเงินรวม

ส่วนที่ครบก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี

ส่วนที่ครบก�าหนดช�าระ
เกินกว่าหนึ่งปี

รวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้ผ่อนชำาระ 2,007,261 1,634,359 706,520 569,389 2,713,781 2,203,748

หัก ดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชี (552,463) (482,166) (104,413) (92,905) (656,876) (575,071)

1,454,798 1,152,193 602,107 476,484 2,056,905 1,628,677

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (62,954) (37,804) (13,387) (8,077) (76,341) (45,881)

สุทธิ 1,391,844 1,114,389 588,720 468,407 1,980,564 1,582,796
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Aging analyses for trade accounts receivable were as follows:

The normal credit term granted by the Group and the Company ranges from 30 days to 60 days.

Trade accounts receivable of the Group and the Company as at 31 December 2013 and 2012 were denominated entirely 

in Thai Baht.

9	 Installments	receivables	

(in thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Within credit terms 13,098 6,922 339,054 6,922

Overdue:

 Less than 3 months 4,339 3,587 4,339 3,587

 3-6 months 510 269 510 269

 6-9 months 69 206 69 206

 9 - 12 months 59 174 59 174

 Over 12 months 577 552 577 552

18,652 11,710 344,608 11,710

Less allowance for doubtful accounts (1,227) (1,041) (1,227) (1,041)

Net 17,425 10,669 343,381 10,669

(in thousand Baht)

Consolidated	financial	statements

2013 2012

Bad and doubtful debts expenses for the year 69,611 43,188

(in thousand Baht)

Consolidated	financial	statements

Portion	due	within	 
one year

Portion	due	after	
one year

Total

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Installments receivables 2,007,261 1,634,359 706,520 569,389 2,713,781 2,203,748

Less unearned carrying charges (552,463) (482,166) (104,413) (92,905) (656,876) (575,071)

1,454,798 1,152,193 602,107 476,484 2,056,905 1,628,677

Less allowance for doubtful accounts (62,954) (37,804) (13,387) (8,077) (76,341) (45,881)

Net 1,391,844 1,114,389 588,720 468,407 1,980,564 1,582,796
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(พันบาท)

งบการเงินรวม

2556 2555

ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 2,260,200 1,904,475

เกินกำาหนดชำาระ :

 น้อยกว่า 3 เดือน 291,794 203,994

 3 - 6 เดือน 90,575 60,183

 6 - 9 เดือน 36,256 22,503

 9 - 12 เดือน 20,638 7,936

 มากกว่า 12 เดือน 14,318 4,657

2,713,781 2,203,748

หัก ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี (656,876) (575,071)

2,056,905 1,628,677

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (76,341) (45,881)

สุทธิ 1,980,564 1,582,796

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ผ่อนชำาระ มีดังนี้

ลูกหนี้ผ่อนชำาระทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นสกุลเงินบาท

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้โอนบัญชีลูกหนี้ผ่อนชำาระสุทธิทั้งหมดให้กับบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด (ดูหมายเหตุ 5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าซื้อและมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามการผ่อนชำาระ 

แสดงได้ดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินรวม

2556 2555

ผลรวมของเงิลงทุน
ขั้นต้นตามสัญญา

เช่าซื้อ

มูลค่าปัจจุบันของ
จ�านวนเงินขั้นต่�าที่
ลูกหนี้ต้องจ่ายตาม
การผ่อนช�าระ

ผลรวมของเงิลงทุน
ขั้นต้นตามสัญญา

เช่าซื้อ

มูลค่าปัจจุบันของ
จ�านวนเงินขั้นต่�าที่
ลูกหนี้ต้องจ่ายตาม
การผ่อนช�าระ

ภายในหนึ่งปี 2,007,261 1,454,798 1,634,359 1,152,193

เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 706,520 602,107 569,389 476,484

2,713,781 2,056,905 2,203,748 1,628,677

หัก รายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (656,876) (575,071)

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ 2,056,905 1,628,677
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(in thousand Baht)

Consolidated	financial	statements

2013 2012

Within credit terms 2,260,200 1,904,475

Overdue:

 Less than 3 months 291,794 203,994

 3-6 months 90,575 60,183

 6-9 months 36,256 22,503

 9 - 12 months 20,638 7,936

 Over 12 months 14,318 4,657

Total 2,713,781 2,203,748

Less unearned carrying charges (656,876) (575,071)

2,056,905 1,628,677

Less allowance for doubtful accounts (76,341) (45,881)

Net 1,980,564 1,582,796

Aging analyses for installments receivables were as follows:

Installments receivables of the Group and the Company as at 31 December 2013 and 2012 were denominated entirely in 

Thai Baht.

On 31 December 2012, the Company transfered all installments receivables portfolio, net to Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd. 

(See note 5).

As at 31 December, the gross investment under hire purchase contracts and the present value of minimum payments of 

installments receivables were as follows:
(in thousand Baht)

Consolidated	financial	statements

2013 2012

Gross	investment
under	hire

purchase contracts

Present	value	
of minimum 
payments of 
installments 
receivables

Gross	investment
under	hire

purchase contracts

Present	value	
of minimum 
payments of 
installments 
receivables

Portion due within one year 2,007,261 1,454,798 1,634,359 1,152,193

Portion due over one year but within five years 706,520 602,107 569,389 476,484

2,713,781 2,056,905 2,203,748 1,628,677

Less unearned carrying charges (656,876) (575,071)

Net investment under hire purchase contracts 2,056,905 1,628,677
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10	 ลูกหนี้อื่น
(พันบาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 11 23 15,751 2,515,189

พนักงานขาย และอื่นๆ 190,339 216,917 190,313 216,872

กิจการอื่นๆ

 - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 26,424 26,615 26,424 26,615

 - เงินทดรองจ่ายพนักงาน 12,875 7,892 11,609 7,892

 - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 175,426 178,469 903   -

 - อื่นๆ 40,093 21,133 37,649 20,921

รวม 445,168 451,049 282,649 2,787,489

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - พนักงานขายและอ่ืนๆ (155,512) (173,251) (155,512) (173,251)

สุทธิ 289,656 277,798 127,137 2,614,238

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับปี 21,095 22,896 21,095 22,896

ลูกหนี้อื่นทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นสกุลเงินบาท

11	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

หม
าย

เห
ตุ อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง 6 4.95 - - - 25,000 -

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ 2.00 - 3,000 - 3,000 -

รวม 3,000 - 28,000 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นสกุลเงินบาท
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10	 Other	receivables
(in thousand Baht)

Note

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Related parties 6 11 23 15,751 2,515,189

Employees and others 190,339 216,917 190,313 216,872

Other parties

 Advance payment for goods 26,424 26,615 26,424 26,615

 Advance payment for employee 12,875 7,892 11,609 7,892

 Value added tax 175,426 178,469 903   -

 Others 40,093 21,133 37,649 20,921

Total 445,168 451,049 282,649 2,787,489

Less allowance for doubtful accounts - 

 employee and others (155,512) (173,251) (155,512) (173,251)

Net 289,656 277,798 127,137 2,614,238

Bad and doubtful debts expenses for the year 21,095 22,896 21,095 22,896

Other receivables of the Group and the Company as at 31 December 2013 and 2012 were denominated entirely in Thai Baht.

11	 Short-term	loans

N
ot

e

Interest Rate Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012 2013 2012

(% per annum) (in thousand Baht)

Related parties 6 4.95 - - - 25,000 -

Others 2.00 - 3,000 - 3,000 -

Total 3,000 - 28,000 -

Short-term loans of the Group and the Company as at 31 December 2013 were denominated entirely in Thai Baht.
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12	 สินค้าคงเหลือ
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

สินค้าสำาเร็จรูป 332,221 201,732 332,221 201,731

ส่วนประกอบ 18,368 12,821 17,760 12,807

350,589 214,553 349,981 214,538

หัก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและเสียหาย (23,600) (17,900) (23,600) (17,900)

สุทธิ 326,989 196,653 326,381 196,638

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวม

 ในบัญชีต้นทุนขาย

- ต้นทุนขาย 1,757,896 1,335,676 1,617,350 1,335,654

- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ 5,700 4,900 5,700 4,900

สุทธิ 1,763,596 1,340,576 1,623,050 1,340,554

13	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

ณ วันที่ 1 มกราคม 218,440 5,193

เพิ่มขึ้น 1,236,750 213,247

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,455,190 218,440

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ลักษณะธุรกิจ
ประเทศที่

กิจการจัดตั้ง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนช�าระแล้ว ราคาทุน

2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ร้อยละ) (พันบาท)

บริษัท ซิงเกอร์ 

 (โบรคเกอร์) จำากัด

นายหน้าขายประกัน

 ชีวิต

ประเทศไทย

99.70 99.70 200 200 199 199

บริษัท ซิงเกอร์ 

 ลีสซ่ิง (ประเทศไทย)

 จำากัด

ให้เช่าซื้อเครื่องใช้

 ไฟฟ้า สินค้าเชิง

 พาณิชย์ และอื่นๆ 

ประเทศไทย

99.99 99.99 1,450,000 213,250 1,449,997 213,247

บริษัท ซิงเกอร์

 เซอร์วิสพลัส 

 จำากัด

ให้บริการซ่อมแซม

 และ บำารุงรักษา

 เครื่องใช้ไฟฟ้า

ประเทศไทย

99.88 99.88 5,000 5,000 4,994 4,994

รวม 1,455,190 218,440
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12	 Inventories
(in thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Finished goods 332,221 201,732 332,221 201,731

Components 18,368 12,821 17,760 12,807

350,589 214,553 349,981 214,538

Less allowance for obsolete and damaged inventories (23,600) (17,900) (23,600) (17,900)

Net 326,989 196,653 326,381 196,638

Inventories recognised as an expense in  

 ‘cost of sales of goods’:

 - Cost 1,757,896 1,335,676 1,617,350 1,335,654

 - Write-down to net realisable value 5,700 4,900 5,700 4,900

 - Net total 1,763,596 1,340,576 1,623,050 1,340,554

13	 Investments	in	subsidiaries
(in thousand Baht)

Separate
financial statements

2013 2012

At 1 January 218,440 5,193

Increase 1,236,750 213,247

At 31 December 1,455,190 218,440

Investments in subsidiaries as at 31 December were as follows:

Type	of	business
Country of 
incorpora-

tion

Separate financial statements

Ownership	Interest Paid-up	capital Cost	method

2013 2012 2013 2012 2013 2012

(%) (in thousand Baht)

Singer (Broker) 
Limited

Life insurance 
broker

Thailand
99.70 99.70 200 200 199 199

Singer Leasing 
(Thailand) Co., 
Ltd.

Hire purchase of 
home appliance, 
commercial 
products and others

Thailand

99.99 99.99 1,450,000 213,250 1,449,997 213,247

Singer Service 
Plus Company 
Limited

Repair and 
maintenance 
service of electrical 
appliances

Thailand

99.88 99.88 5,000 5,000 4,994 4,994

Total 1,455,190 218,440
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บริษัทไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทดังกล่าวข้างต้นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

ในเดือนมกราคม 2556 ทุนเรือนหุ้นของบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ส่วนที่จดทะเบียนเพิ่มจำานวน 849.0 ล้านบาทได้มีการ

เรียกชำาระเพิ่มร้อยละ 75 เป็นจำานวนเงิน 636.8 ล้านบาท

ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ซงิเกอร์ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จำากดั เมือ่วนัที ่6 ธนัวาคม 2556 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้มมีตอินมุตักิารเพิม่

ทุนจดทะเบียนจาก  850 ล้านบาท (850,000 หุ้น หุ้นละ 1,000 บาท) เป็น 1,450 ล้านบาท (1,450,000 หุ้น หุ้นละ 1,000 บาท) โดยออก

หุน้ใหม่จำานวน 600,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท การเพิม่ทุนเรือนหุน้ได้รบัการจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณชิย์ในวนัท่ี 19 ธันวาคม 2556

14	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินฝากประจำาใช้เป็นหลักประกันขั้นตำ่าตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

15	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินฝากประจำา - ธนาคาร ทิสโก้ จำากัด (มหาชน) 1,000 1,000 - -

รวม 1,000 1,000 - -

(พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน

อาคาร
ส่วน

ปรับปรุง
อาคาร

เครื่องใช้
ส�านักงาน
และ

อุปกรณ์

เครื่องมือ 
และ

อุปกรณ์
ยานพาหนะ

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 229,015 131,388 40,208 100,964 31 12,474 40 514,120

เพิ่มขึ้น - - 5,141 8,219 62 410 597 14,429

ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 36,075 816 - - - - - 36,891

โอน - - 637 - - - (637) -

จำาหน่าย - - - (1,696) - (3,037) - (4,733)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 

 1 มกราคม 2556 265,090 132,204 45,986 107,487 93 9,847 - 560,707

เพิ่มขึ้น - - 4,947 2,948 463 24,396 4,634 37,388

โอน - - 523 4,111 - - (4,634) -

จำาหน่าย - - (4,371) (2,750) - (24,614) - (31,735)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 265,090 132,204 47,085 111,796 556 9,629 - 566,360
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The Company had no dividend income from those investments for the years ended 31 December 2013 and 2012.

In January 2013, the increase in authorised share capital of Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd. of Baht 849.0 million has 

been additional paid-up 75% in the amount of Baht 636.8 million.

At the extraordinary shareholders meeting of Singer Leasing (Thailand) Company Limited held on 6 December 2013, the 

shareholders approved the increase in the authorised share capital from Baht 850 million (850,000 shares at Baht 1,000 par 

value) to Baht 1,450 million (1,450,000 shares at Baht 1,000 par value) by issuing new 600,000 shares at Baht 1,000 par 

value. The increase in share capital was registered with the Ministry of Commerce on 19 December 2013.

14	 Other	long-term	investment

Fixed deposit is maintained as the minimum security required by the Department of Insurance Commission.

15	 Property,	plant	and	equipment

(in thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Fixed deposit - TISCO Bank Public Company Limited 1,000 1,000 - -

Total 1,000 1,000 - -

(in thousand Baht)

Consolidated	financial	statements

Land	and
land

improve-
ment

Buildings
Leasehold
improve-

ment

Office
furniture
and

equipment

Tools
and

equipment
Vehicle

Construc-
tion 

in progress
Total

Cost	/	revaluation

At 1 January 2012 229,015 131,388 40,208 100,964 31 12,474 40 514,120

Additions - - 5,141 8,219 62 410 597 14,429

Surplus on revaluation 36,075 816 - - - - - 36,891

Transfers - - 637 - - - (637) -

Disposals - - - (1,696) - (3,037) - (4,733)

At 31 December 2012 and

 1 January 2013 265,090 132,204 45,986 107,487 93 9,847 - 560,707

Additions - - 4,947 2,948 463 24,396 4,634 37,388

Transfers - - 523 4,111 - - (4,634) -

Disposals - - (4,371) (2,750) - (24,614) - (31,735)

At 31 December 2013 265,090 132,204 47,085 111,796 556 9,629 - 566,360
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(พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน

อาคาร
ส่วน

ปรับปรุง
อาคาร

เครื่องใช้
ส�านักงาน
และ

อุปกรณ์

เครื่องมือ 
และ

อุปกรณ์
ยานพาหนะ

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง

รวม

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจาก

การด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 5,566 64,984 33,911 91,702 15 9,914 - 206,092

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 2,471 3,831 4,645 7 493 - 11,447

กลับรายการค่าเสื่อมราคาสะสมส่วน

 เกินทุนจากการตีราคา - (12,634) - - - - - (12,634)

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (962) (371) - - - - - (1,333)

จำาหน่าย - - - (1,176) - (3,037) - (4,213)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 

 1 มกราคม 2556 4,604 54,450 37,742 95,171 22 7,370 - 199,359

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 3,088 4,098 5,771 63 592 - 13,612

จำาหน่าย - - (4,120) (2,750) - (464) - (7,334)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 4,604 57,538 37,720 98,192 85 7,498 - 205,637

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 223,449 66,404 6,297 9,262 16 2,560 40 308,028

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 

 1 มกราคม 2556 260,486 77,754 8,244 12,316 71 2,477 - 361,348

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 260,486 74,666 9,365 13,604 471 2,131 - 360,723

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน

อาคาร
ส่วน

ปรับปรุง
อาคาร

เครื่องใช้
ส�านักงาน
และ

อุปกรณ์

ยานพาหนะ
งานระหวา่ง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 229,015 131,388 40,208 100,964 12,474 40 514,089

เพิ่มขึ้น - - 5,141 7,618 410 597 13,766

ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 36,075 816 - - - - 36,891

โอน - - 637 - - (637) -

จำาหน่าย - - - (1,696) (3,037) - (4,733)
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(in thousand Baht)

Consolidated	financial	statements

Land	and
land

improve-
ment

Buildings
Leasehold
improve-

ment

Office
furniture
and

equipment

Tools
and

equipment
Vehicle

Construc-
tion 

in progress
Total

Depreciation	and	impairment

 loss

At 1 January 2012 5,566 64,984 33,911 91,702 15 9,914 - 206,092

Depreciation charge for the year - 2,471 3,831 4,645 7 493 - 11,447

Reversal of accumulated

 depreciation on revaluation

 surplus - (12,634) - - - - - (12,634)

Reversal of impairment losses (962) (371) - - - - - (1,333)

Disposals - - - (1,176) - (3,037) - (4,213)

At 31 December 2012 and

 1 January 2013 4,604 54,450 37,742 95,171 22 7,370 - 199,359

Depreciation charge for the year - 3,088 4,098 5,771 63 592 - 13,612

Disposals - - (4,120) (2,750) - (464) - (7,334)

At 31 December 2013 4,604 57,538 37,720 98,192 85 7,498 - 205,637

Net	book	value

At 1 January 2012 223,449 66,404 6,297 9,262 16 2,560 40 308,028

At 31 December 2012 and

 1 January 2013 260,486 77,754 8,244 12,316 71 2,477 - 361,348

At 31 December 2013 260,486 74,666 9,365 13,604 471 2,131 - 360,723

(in thousand Baht)

Separate financial statements

Land	and
land

improve-
ment

Buildings
Leasehold
improve-

ment

Office
furniture
and

equipment

Vehicle
Construc-

tion 
in progress

Total

Cost	/	revaluation

At 1 January 2012 229,015 131,388 40,208 100,964 12,474 40 514,089

Additions - - 5,141 7,618 410 597 13,766

Surplus on revaluation 36,075 816 - - - - 36,891

Transfers - - 637 - - (637) -

Disposals - - - (1,696) (3,037) - (4,733)
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(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน

อาคาร
ส่วน

ปรับปรุง
อาคาร

เครื่องใช้
ส�านักงาน
และ

อุปกรณ์

ยานพาหนะ
งานระหวา่ง
ก่อสร้าง

รวม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 265,090 132,204 45,986 106,886 9,847 - 560,013

เพิ่มขึ้น - - 4,947 2,848 24,396 4,634 36,825

โอน - - 523 4,111 - (4,634) -

จำาหน่าย - - (4,371) (2,750) (24,614) - (31,735)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 265,090 132,204 47,085 111,095 9,629 - 565,103

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 5,566 64,984 33,911 91,702 9,914 - 206,077

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 2,471 3,831 4,645 493 - 11,440

กลับรายการค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนเกินทุนจาก

 การตีราคา - (12,634) - - - - (12,634)

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (962) (371) - - - - (1,333)

จำาหน่าย - - - (1,176) (3,037) - (4,213)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 4,604 54,450 37,742 95,171 7,370 - 199,337

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 3,088 4,098 5,555 592 - 13,333

จำาหน่าย - - (4,120) (2,750) (464) - (7,334)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 4,604 57,538 37,720 97,976 7,498 - 205,336

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 223,449 66,404 6,297 9,262 2,560 40 308,012

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 260,486 77,754 8,244 11,715 2,477 - 360,676

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 260,486 74,666 9,365 13,119 2,131 - 359,767

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำานวนแล้ว แต่ยังคงใช้

งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำานวน 168.80 ล้านบาท (2555: 151.71 ล้านบาท)

ในระหว่างปี 2555 บรษิทัได้ประเมินราคาทีด่นิและอาคารใหม่โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระด้วยวธิกีารเปรียบเทยีบราคาตลาด โดยอาคารได้ประมาณ

มูลค่าโดยใช้ราคาเปลี่ยนแทนใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาของอาคาร ส่วนต่างของราคาตลาดรวมหักมูลค่าของอาคารแสดงเป็นราคาประเมินของ

ที่ดิน มีผลทำาให้มูลค่าที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 37.04 ล้านบาท และ 13.82 ล้านบาทตามลำาดับ
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(in thousand Baht)

Separate financial statements

Land	and
land

improve-
ment

Buildings
Leasehold
improve-

ment

Office
furniture
and

equipment

Vehicle
Construc-

tion 
in progress

Total

At 31 December 2012 and 1 January 2013 265,090 132,204 45,986 106,886 9,847 - 560,013

Additions - - 4,947 2,848 24,396 4,634 36,825

Transfers - - 523 4,111 - (4,634) -

Disposals - - (4,371) (2,750) (24,614) - (31,735)

At 31 December 2013 265,090 132,204 47,085 111,095 9,629 - 565,103

Depreciation	and	impairment	losses

At 1 January 2012 5,566 64,984 33,911 91,702 9,914 - 206,077

Depreciation charge for the year - 2,471 3,831 4,645 493 - 11,440

Reversal of accumulated depreciation

 on revaluation surplus - (12,634) - - - - (12,634)

Reversal of impairment losses (962) (371) - - - - (1,333)

Disposals - - - (1,176) (3,037) - (4,213)

At 31 December 2012 and 1 January 2013 4,604 54,450 37,742 95,171 7,370 - 199,337

Depreciation charge for the year - 3,088 4,098 5,555 592 - 13,333

Disposals - - (4,120) (2,750) (464) - (7,334)

At 31 December 2013 4,604 57,538 37,720 97,976 7,498 - 205,336

Net	book	value

At 1 January 2012 223,449 66,404 6,297 9,262 2,560 40 308,012

At 31 December 2012 and 1 January 2013 260,486 77,754 8,244 11,715 2,477 - 360,676

At 31 December 2013 260,486 74,666 9,365 13,119 2,131 - 359,767

The gross amount of the Group and the Company’s fully depreciated  property, plant and equipment that was still in use 

as at 31 December 2013 amounted to Baht 168.80 million (2012: Baht 151.71 million).

During 2012, the Company’s lands and buildings were reappraised by an independent valuer using the market comparison 

approach. The value of the buildings was estimated using the cost of replacement, new less depreciation (CRNLD) of the 

building, then the difference between the open market value and the building valuation was taken as the value of land, 

resulting in an increase in the carrying value of lands and buildings in the amount of Baht 37.04 million and Baht 13.82 

million, respectively.
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รายการเคลื่อนไหวของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์สำาหรับปี 2556 และ 2555 มีดังนี้

(พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

ณ วันที่ 1 มกราคม 180,570 142,306

ตีราคาที่ดิน - 36,075

ตีราคาอาคาร - 13,450

การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - การตีราคา - (9,956)

- 39,569

ค่าเสื่อมราคา (2,615) (1,695)

การลดลงของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี- ค่าเสื่อมราคา 523 390

(2,092) (1,305)

ผลต่างจากการลดภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 178,478 180,570

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

ราคาทุนค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 33,912 33,912

เพิ่มขึ้น 5,255 5,221

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 และ 1 มกราคม 2556 39,167 39,133

เพิ่มขึ้น 3,066 3,031

จำาหน่าย (6,566) (6,566)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 35,667 35,598

ค่าตัดจ�าหน่าย

ณ วันที่ 1 มกราคม 20,032 20,032

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 6,268 6,267

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 26,300 26,299

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 5,663 5,649

จำาหน่าย (6,565) (6,565)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 25,398 25,383

16	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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Movement of unrealised surpluses on revaluation of assets for the years 2013 and 2012 were as follows: 

(in thousand Baht)

Consolidated	and	Separate
financial statements

2013 2012

Balance at 1 January 180,570 142,306

Revaluation of land - 36,075

Revaluation of building - 13,450

Increase in deferred tax liabilities - revaluation - (9,956)

- 39,569

Depreciation (2,615) (1,695)

Decrease in deferred tax liabilities - depreciation 523 390

(2,092) (1,305)

Difference from income tax reduction - deferred - -

Balance at 31 December 178,478 180,570

(in thousand Baht)

Consolidated	financial	
statement

Separate financial 
statements

2013 2012

Cost	of	software	licenses

At 1 January 2012 33,912 33,912

Additions 5,255 5,221

At 31 December 2012 and 1 January 2013 39,167 39,133

Additions 3,066 3,031

Disposal (6,566) (6,566)

At 31 December 2013 35,667 35,598

Amortisation

At 1 January 2012 20,032 20,032

Amortisation charge for the year 6,268 6,267

At 31 December 2012 and 1 January 2013 26,300 26,299

Amortisation charge for the year 5,663 5,649

Disposal (6,565) (6,565)

At 31 December 2013 25,398 25,383

16	 Intangible	assets
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(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 13,880 13,880

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 และ 1 มกราคม 2556 12,867 12,834

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 10,269 10,215

17	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชภีายหลงัจากการนำามาหกักลบกนัตามความเหมาะสม ได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิโดยมรีาย

ละเอียดดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 87,925 94,634 80,613 94,634

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (47,228) (46,949) (47,228) (46,949)

สุทธิ 40,697 47,685 33,385 47,685

(พันบาท)

งบการเงินรวม
บันทึกเป็น	(รายจ่าย)	/	รายได้ใน

ณ	วันที่	1	มกราคม	
2556

ก�าไรหรือขาดทุน	
(หมายเหตุ 29)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 34,859 2,361 37,220

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า 3,580 1,140 4,720

ดอกเบี้ยรับจากการขายผ่อนชำาระ - 1,034 1,034

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 27,785 2,004 29,789

กองทุนเงินสะสมพนักงาน 13,374 (133) 13,241

ค่าเผื่อการรับประกันสินค้า 1,800 (800) 1,000

ค่าเผื่อต้นทุนสินค้าขาย 400 (400) -

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 921 - 921

ยอดขาดทุนยกไป 11,915 (11,915) -

รวม 94,634 (6,709) 87,925

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (46,949) (279) (47,228)

รวม (46,949) (279) (47,228)

สุทธิ 47,685 (6,988) 40,697

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้
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(in thousand Baht)

Consolidated	financial	
statement

Separate financial 
statements

2013 2012

Net	book	value

At 1 January 2012 13,880 13,880

At 31 December 2012 and 1 January 2013 12,867 12,834

At 31 December 2013 10,269 10,215

17	 Deferred	tax 

Deferred tax assets and liabilities determined after appropriate offsetting are included in the statement of financial position 

as follows:
(in thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Deferred tax assets 87,925 94,634 80,613 94,634

Deferred tax liabilities (47,228) (46,949) (47,228) (46,949)

Net 40,697 47,685 33,385 47,685

(in thousand Baht)

Consolidated	financial	statements
(Charged)	/	credited	to:

At 1 January 2013 Profit or loss 
(note 29)

At	31	December	
2013

Deferred	tax	assets

Allowance for doubtful accounts 34,859 2,361 37,220

Allowance for decline in value of inventories 3,580 1,140 4,720

Interest from installment sales - 1,034 1,034

Employee benefit obligations 27,785 2,004 29,789

Provision for provident fund 13,374 (133) 13,241

Provision for warranty 1,800 (800) 1,000

Provision for cost of sales 400 (400) -

Impairment loss on assets 921 - 921

Loss carry forward 11,915 (11,915) -

Total 94,634 (6,709) 87,925

Deferred	tax	liabilities

Property, plant and equipment (46,949) (279) (47,228)

Total (46,949) (279) (47,228)

Net 47,685 (6,988) 40,697

Movements in deferred tax assets and liabilities during the year were as follows:
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(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็น	(รายจ่าย)	/	รายได้ใน

ณ	วันที่	1	มกราคม	
2556

ก�าไรหรือขาดทุน	
(หมายเหตุ 29)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 34,859 (3,511) 31,348

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า 3,580 1,140 4,720

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 27,785 1,614 29,399

กองทุนเงินสะสมพนักงาน 13,374 (149) 13,225

ค่าเผื่อการรับประกันสินค้า 1,800 (800) 1,000

ค่าเผื่อต้นทุนสินค้าขาย 400 (400) -

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 921 - 921

ยอดขาดทุนยกไป 11,915 (11,915) -

รวม 94,634 (14,021) 80,613

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (46,949) (279) (47,228)

รวม (46,949) (279) (47,228)

สุทธิ 47,685 (14,300) 33,385

(พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็น	(รายจ่าย)	/	รายได้ใน

ณ	วันที่	1	
มกราคม	2556

ก�าไรหรือขาดทุน	
(หมายเหตุ 29)

ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(หมายเหตุ 15)

ณ	วันที่	31	
ธันวาคม	2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 55,089 (20,230) - 34,859

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า 2,990 590 - 3,580

ดอกเบี้ยรับจากการขายผ่อนชำาระ 1,514 (1,514) - -

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 26,632 1,153 - 27,785

กองทุนเงินสะสมพนักงาน 12,887 487 - 13,374

ค่าเผื่อการรับประกันสินค้า 1,610 190 - 1,800

ค่าเผื่อความเสียหายจากนำ้าท่วม 460 (460) - -

ค่าเผื่อความเสียหายจากต้นทุนสินค้า - 400 - 400

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 1,187 (266) - 921

ยอดขาดทุนยกไป 55,138 (43,223) - 11,915

รวม 157,507 (62,873) - 94,634

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (36,532) (461) (9,956) (46,949)

รวม (36,532) (461) (9,956) (46,949)

สุทธิ 120,975 (63,334) (9,956) 47,685
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(in thousand Baht)

Separate financial statements
(Charged)	/	credited	to:

At 1 January 2013 Profit or loss 
(note 29)

At	31	December	
2013

Deferred	tax	assets

Allowance for doubtful accounts 34,859 (3,511) 31,348

Allowance for decline in value of inventories 3,580 1,140 4,720

Employee benefit obligations 27,785 1,614 29,399

Provision for provident fund 13,374 (149) 13,225

Provision for warranty 1,800 (800) 1,000

Provision for cost of sales 400 (400) -

Impairment loss on assets 921 - 921

Loss carry forward 11,915 (11,915) -

Total 94,634 (14,021) 80,613

Deferred	tax	liabilities

Property, plant and equipment (46,949) (279) (47,228)

Total (46,949) (279) (47,228)

Net 47,685 (14,300) 33,385

(in thousand Baht)

Consolidated	and	Separate	financial	statements
(Charged)	/	credited	to:

At 1 January 
2012

Statement of 
income (note 29)

Other 
comprehensive	

income (note 15)

At	31	December	
2012

Deferred	tax	assets

Allowance for doubtful accounts 55,089 (20,230) - 34,859

Allowance for decline in value of 
 inventories 2,990 590 - 3,580

Interest from installment sales 1,514 (1,514) - -

Employee benefit obligations 26,632 1,153 - 27,785

Provision for provident fund 12,887 487 - 13,374

Provision for warranty 1,610 190 - 1,800

Provision for flooding damage 460 (460) - -

Provision for cost of sales 400 - 400

Impairment loss on assets 1,187 (266) - 921

Loss carry forward 55,138 (43,223) - 11,915

Total 157,507 (62,873) - 94,634

Deferred	tax	liabilities

Property, plant and equipment (36,532) (461) (9,956) (46,949)

Total (36,532) (461) (9,956) (46,949)

Net 120,975 (63,334) (9,956) 47,685
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่มิได้รับรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 - ลูกหนี้อื่น 5,934 5,934 5,934 5,934

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ครบกำาหนดภายในหนึ่งปี 374,976 164,997 374,976 164,997

ครบกำาหนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 770,000 600,000 450,000 600,000

รวม 1,144,976 764,997 824,976 764,997

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ส่วนที่หมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน

 การเงิน

 - ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 224,976 14,997 224,976 14,997

หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 

 - ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 150,000 150,000 150,000 150,000

374,976 164,997 374,976 164,997

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้ - ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 770,000 600,000 450,000 600,000

770,000 600,000 450,000 600,000

รวม 1,144,976 764,997 824,976 764,997

18	 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงตามระยะเวลาครบกำาหนดการจ่ายชำาระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.38 ถึงร้อยละ 8.00 ต่อปี (2555: ร้อยละ 7.38 ถึงร้อยละ 

8.00 ต่อปี) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำานวนเงินรวม 567 ล้านบาท (2555: 402.06 ล้านบาท)
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Deferred tax assets arising from temporary differences that have not been recognised in the financial statements were as 

follows:
(in thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Allowance for doubtful accounts 

 - other receivables 5,934 5,934 5,934 5,934

(in thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Within one year 374,976 164,997 374,976 164,997

After one year but within five years 770,000 600,000 450,000 600,000

Total 1,144,976 764,997 824,976 764,997

(in thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Current

Bank overdrafts and short-term loans from financial

 institution - unsecured 224,976 14,997 224,976 14,997

Current portion of debentures -  

 unsecured 150,000 150,000 150,000 150,000

374,976 164,997 374,976 164,997

Non-current

Debentures - unsecured 770,000 600,000 450,000 600,000

770,000 600,000 450,000 600,000

Total 1,144,976 764,997 824,976 764,997

18	 Interest-bearing	liabilities

The period to maturity of interest-bearing liabilities as at 31 December were as follows:

As at 31 December 2013 the Company had bank overdrafts bearing interest at rates from 7.38% to 8.00% per annum (2012: 

7.38% to 8.00% per annum).

As at 31 December 2013 the Group and the Company had unutilised credit facilities totalling Baht 567 million (2012: Baht 

402.06 million).
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หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม หุ้นกู้ของกลุ่มบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 920,000 750,000 600,000 750,000

หัก ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (150,000) (150,000) (150,000) (150,000)

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 770,000 600,000 450,000 600,000

หุ้นกู้ชุดที่
อายุหุ้นกู้ 

(ปี)
วันครบก�าหนดไถ่ถอน

มูลค่า
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ ร้อยละต่อปี

1 1 13 พฤษภาคม 2556 150 1 4.65

2 2 12 พฤษภาคม 2557 150 1 4.90

2 5.00

3 3 11 พฤษภาคม 2558 250 1 5.00

2 5.30

3 5.50

4 4 11 พฤษภาคม 2559 200 1 5.20

2 5.40

3 5.50

4 5.90

รวม 750

การออกหุ้นกู้โดยบริษัท	ซิงเกอร์ประเทศไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

ในการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2555 ท่ีประชุมได้มีมติรับรองยืนยันมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2549 เรื่องการอนุมัติให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้มูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบมติที่

ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มูลค่ารวม

ไม่เกิน 750 ล้านบาท โดยการออกหุ้นกู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาไปชำาระคืนเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาปรับปรุงการชำาระหนี้ และเพื่อใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนและการขยายธุรกิจของบริษัท

บริษัทออกหุ้นกู้มูลค่า 750 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท โดยกำาหนดจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตามราย

ละเอียด ดังนี้

การออกหุ้นกู้โดยบริษัท	ซิงเกอร์	ลีสซิ่ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2556 ได้มีมติเสนอให้ออกหุ้นกู้ตาม

เงื่อนไขและข้อกำาหนดตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการ ทั้งนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง 

(ประเทศไทย) จำากัด เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2556 
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Debentures

As at 31 December the Group and the Company had debentures as detailed below;
(in thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Balance at the end of year 920,000 750,000 600,000 750,000

Less Current portion of debentures (150,000) (150,000) (150,000) (150,000)

Debentures - net of current portion 770,000 600,000 450,000 600,000

Series
Period 
 (year)

Due	date
Amount

 (in million Baht)

Interest rate

Year % per annum

1 1 13 May 2013 150 1 4.65

2 2 12 May 2014 150 1 4.90

2 5.00

3 3 11 May 2015 250 1 5.00

2 5.30

3 5.50

4 4 11 May 2016 200 1 5.20

2 5.40

3 5.50

4 5.90

Total 750

Debenture	issued	by	Singer	Thailand	Public	Company	Limited.

At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 30 April 2012, the shareholders reconfirmed a 

resolution approving the Company’s issuance of debentures in the amount not greater than Baht 3,000 million according to 

the extraordinary meeting of shareholders held on 17 March 2006 and acknowledged the initial debentures issued, registered, 

senior and unsecured debentures, in the amount not greater than Baht 750 million under the resolution of the board of 

directors meeting held on 24 February 2012. Proceeds from the issue of debentures have been used to repay loans under 

debt rescheduling agreement and for the Company’s working capital and for expansion of its business.

The Company issued debentures in the amount of Baht 750 million on 11 May 2012 at par value of Baht 1,000 with monthly 

interest payment as detailed below;

Debenture	issued	by	Singer	Leasing	(Thailand)	Co.,	Ltd.

The Board of Directors meeting of Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd. held on 26 April 2013 passed a resolution approving 

the issuance of debentures with the conditions and structure of debentures as proposed by the Board of Directors. This has 

been approved by the extraordinary meeting of the shareholders of Singer Leasing (Thailand) Co., Ltd. held on 6 May 2013. 
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เงื่อนไขและข้อกำาหนดของหุ้นกู้มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อชำาระคืนหนี้เงินกู้ที่มีกับบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

ชนิดและประเภท หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน 

ผู้คำ้าประกัน บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

มูลค่า 320 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย

อายุหุ้นกู้ 3 ปี

วันที่ออกหุ้นกู้ 10 พฤษภาคม 2556 

อัตราดอกเบี้ย คงที่ร้อยละ 5.20 ต่อปีตลอดอายุของหุ้นกู้ 

การชำาะคืนเงินต้น ชำาระคืนเงินต้นทั้งจำานวนในวันครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

การชำาระดอกเบี้ย ทุก 3 เดือน โดยชำาระในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 10 พฤษภาคม 10 สิงหาคม และ 10 พฤศจิกายน

ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้

สัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำากัดบางประการ เช่น การดำารงอัตราส่วนทางการเงินและอื่นๆ

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นสกุลเงินบาท

19	 เจ้าหนี้อื่น

20	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(พันบาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 34,563 29,247 272,940 34,686

ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย 68,101 42,662 52,808 42,661

ค่านายหน้าค้างจ่าย 19,203 17,350 19,202 17,350

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย 7,527 187,075 4,832 187,070

อื่นๆ 90,577 61,571 66,602 61,337

รวม 219,971 337,905 416,384 343,104

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงิน:

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 161,859 151,838 146,996 138,927

กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบำาเหน็จบำานาญพนักงานตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผล

ประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
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The conditions and structure of the debentures are detailed below;

Objective Repayment of loan from Singer Thailand Public Company Limited

Instrument Senior, Secured debentures 

Guarantor Singer Thailand Public Company Limited

Amount Baht 320 million

Redemption Value Baht 1,000 per unit

Maturity 3 years

Issue Date 10 May 2013

Coupon Rate Fixed rate at 5.20% per annum

Principal payment term Pay all principal in the maturity date

Interest payment term Quarterly basis; 10 February, 10 May, 10 August and 10 November of each year 

throughout the term of the Debentures.

Loan agreements from financial institutions and debentures contain certain debt covenants and restrictions imposed by the 

borrowers regarding maintenance of certain financial ratios and others.

Interest-bearing liabilities of the Group and the Company as at 31 December 2013 and 2012 were denominated entirely in 

Thai Baht. 

19	 Other	payables

20	 Employee	benefit	obligations

(in thousand Baht)

Note

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Related parties 6 34,563 29,247 272,940 34,686

Accrued advertising and sales promotion 68,101 42,662 52,808 42,661

Accrued commission 19,203 17,350 19,202 17,350

Value added tax payable 7,527 187,075 4,832 187,070

Others 90,577 61,571 66,602 61,337

Total 219,971 337,905 416,384 343,104

(in thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Statement of financial position obligations for:

Defined benefit obligations 161,859 151,838 146,996 138,927

The Group and the Company operate a defined benefit pension plan based on the requirement of Thai Labour Protection 

Act B.E 2541 (1998) to provide retirement benefits to employees based on pensionable remuneration and length of service.



หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555

210 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) Singer Thailand Public Company Limited

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน 161,859 151,838 146,996 138,927

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน 161,859 151,838 146,996 138,927

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 151,838 133,157 138,927 133,157

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (11,243) (6,839) (11,131) (6,839)

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย 21,264 15,914 19,200 15,914

ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ที่รับรู้ในกำาไรขาดทุน - 9,606 - 9,606

โอนภาระผูกพันไปบริษัทย่อย - - - (12,911)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 161,859 151,838 146,996 138,927

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 16,020 11,694 14,400 11,694

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 5,244 4,220 4,800 4,220

ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ที่รับรู้ในกำาไรขาดทุน - 9,606 - 9,606

รวม 21,264 25,520 19,200 25,520

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย - 9,606 - 9,606

ค่าใช้จ่ายในการขาย 13,440 11,140 13,440 11,140

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7,824 4,774 5,760 4,774

รวม 21,264 25,520 19,200 25,520

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทโอนพนักงานและหนี้สินผลประโยชน์พนักงานให้กับบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด และบริษัท 

ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด เป็นจำานวน 8.6 ล้านบาทและ 4.3 ล้านบาท ตามลำาดับ (ดูหมายเหตุ 5)

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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The statement of financial position obligation was determined as follows:

Movement in the present value of the defined benefit obligations:

(in thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Present value of unfunded obligations 161,859 151,838 146,996 138,927

Statement of financial position obligation 161,859 151,838 146,996 138,927

(in thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Defined benefit obligations at 1 January 151,838 133,157 138,927 133,157

Benefits paid by the plan (11,243) (6,839) (11,131) (6,839)

Current service costs and interest 21,264 15,914 19,200 15,914

Actuarial losses in profit or loss - 9,606 - 9,606

Transfer defined benefit obligations to subsidiaries - - - (12,911)

Defined benefit obligations at 31 December 161,859 151,838 146,996 138,927

(in thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Current service costs 16,020 11,694 14,400 11,694

Interest on obligation 5,244 4,220 4,800 4,220

Actuarial losses recognised - 9,606 - 9,606

Total 21,264 25,520 19,200 25,520

(in thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Actuarial losses - 9,606 - 9,606

Selling expenses 13,440 11,140 13,440 11,140

Administrative expenses 7,824 4,774 5,760 4,774

Total 21,264 25,520 19,200 25,520

As at 31 December 2012 the Company transfered employees and employee benefit liabilities to Singer Leasing (Thailand) 

Co, Ltd and Singer Service Plus Company Limited in the amount of Baht 8.6 million and Baht 4.3 million, respectively 

(see Note 5).

Expense recognised in profit or loss:

The expense is recognised in the following line items in the statements of income:
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ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก)

ข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

ข้อมูลอดีต

21	 กองทุนเงินสะสมพนักงาน

(พันบาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

อัตราคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ร้อยละ 3.7 ร้อยละ 3.7

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 

 - พนักงานที่ได้รับเงินเดือน ร้อยละ 5 ร้อยละ 5

 - พนักงานที่ได้รับค่านายหน้า ตารางประมาณการค่า

นายหน้า ปรับปรุงด้วย

เงินเฟ้อร้อยละ 3.5

ตารางประมาณการค่า

นายหน้า ปรับปรุงด้วย

เงินเฟ้อร้อยละ 3.5

(พันบาท)

งบการเงินรวม

2556 2555 2554 2553 2552

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน 161,859 151,838 133,157 121,893 179,293

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2554 2553 2552

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน 146,996 138,927 133,157 121,893 179,293

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ณ วันที่ 1 มกราคม 104,222 102,654 104,222 102,654

ประมาณการหนี้สินใช้ไป

 - บริษัทและดอกเบี้ย (7,357) (5,429) (7,355) (5,429)

 - พนักงาน (2,640) (2,506) (2,637) (2,506)

ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น

 - บริษัทและดอกเบี้ย 6,310 6,979 5,923 6,979

 - พนักงาน 2,527 2,524 2,489 2,524

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 103,062 104,222 102,642 104,222
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Principal actuarial assumptions at the reporting date (expressed as weighted averages):

Assumptions regarding future mortality are based on published statistics and mortality tables. 

Historical	information

21	 Provident	funds

(in thousand Baht)

Consolidated	and	Separate
financial statements

2013 2012

Discount rate at 31 December 3.7% 3.7%

Future salary increases

 - salaried staff 5.0% 5.0%

 - commissioned agent Notional commission 
model, inflated by 
price inflation of 3.5%

Notional commission 
model, inflated by 
price inflation of 3.5%

(in thousand Baht)

Consolidated	financial	statements

2013 2012 2011 2010 2009

Present value of unfunded obligations 161,859 151,838 133,157 121,893 179,293

(in thousand Baht)

Separate financial statements

2013 2012 2011 2010 2009

Present value of unfunded obligations 146,996 138,927 133,157 121,893 179,293

(in thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

At 1 January 104,222 102,654 104,222 102,654

Provision used

 - Company and interest (7,357) (5,429) (7,355) (5,429)

 - Employee (2,640) (2,506) (2,637) (2,506)

Provision setup 

 - Company and interest 6,310 6,979 5,923 6,979

 - Employee 2,527 2,524 2,489 2,524

At 31 December 103,062 104,222 102,642 104,222
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กองทุนเงินสะสมพนักงาน เป็นกองทุนที่จัดตั้งภายใต้การกำากับดูแลของกลุ่มบริษัท กองทุนน้ีจัดต้ังเพ่ือประโยชน์ของพนักงานบนพื้นฐาน

ความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกกองทุนด้วยการหักจากรายได้ที่พนักงานได้รับในอัตราที่กำาหนดไว้ในระเบียบกองทุน เงินสะสม

พนักงาน โดยกลุ่มบริษัทจะสมทบให้เท่ากับจำานวนเงินที่หักจากพนักงานดังกล่าว ซึ่งพนักงานในกลุ่มนี้เป็นพนักงานที่มีรายได้ไม่แน่นอน

เหมือนกับพนักงานที่มีเงินเดือนจึงทำาให้ไม่สามารถท่ีจะสมัครเข้าไปเป็นกลุ่มสมาชิกของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพตามข้อกำาหนดของกระทรวง

การคลังได้ ดังนั้นกองทุนจึงจัดตั้งขึ้นโดยความสมัครใจและบริหารจัดการโดยกลุ่มบริษัท ซึ่งกลุ่มบริษัทมีการกำาหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องใน

เร่ืองการจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทนุและผลประโยชน์ การจ่ายเงินสมทบขึน้อยูกั่บจำานวนปีทีเ่ป็นสมาชกิ และอตัราทีก่ำาหนดไว้ในระเบยีบกองทนุ

เงินสะสมพนักงาน

22	 ทุนเรือนหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้

บริษัทต้องนำาค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

23	 ส�ารอง

สำารองประกอบด้วย

การจัดสรรก�าไรและ/หรือก�าไรสะสม

ส�ารองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำารอง (“สำารองตามกฎหมาย”) 

อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำารองดังกล่าวมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียน เงินสำารองนี้จะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิของการตีราคา

ที่ดิน อาคาและอุปกรณ์ที่แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่งมีการขายหรือจำาหน่าย

(พันบาท/พันหุ้น)

มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น
(บาท)

2556 2555

จำานวนหุ้น จำานวนเงิน จำานวนหุ้น จำานวนเงิน

ทุนจดทะเบียน 

ณ วันที่ 1 มกราคม

 - หุ้นสามัญ 1 270,000 270,000 270,000 270,000

ณ 31 ธันวาคม 

 - หุ้นสามัญ 1 270,000 270,000 270,000 270,000

หุ้นที่ออกและช�าระแล้ว

ณ วันที่ 1 มกราคม

 - หุ้นสามัญ 1 270,000 270,000 270,000 270,000

ณ 31 ธันวาคม 

 - หุ้นสามัญ 1 270,000 270,000 270,000 270,000
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The provident funds for staff are established and managed by the Group. Membership of the funds is on a voluntary basis. 

Contributions are made monthly by the staff at the rates fixed by the fund criteria and by the Group at the same amount 

deducted from salesmen and shop managers whose remuneration, being commission based, is variable and not fixed as with 

basic salaries. Consequently, the funds do not qualify to be registered with the Ministry of Finance as juristic entities nor 

can the funds be managed by a licensed Fund Manager. Therefore the funds have been established on a voluntary basis and 

managed by the Group based on the relevant criteria set-down by the Group governing the fund contributions and benefits. 

The contributions are based on the number of years of membership and at rates fixed by the fund criteria.

22 Share capital

Share	premium

Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires companies to set aside share subscription monies received in excess of 

the par value of the shares issued to a reserve account (“share premium”). Share premium is not available for dividend distribution.

23	 Reserves

Reserves comprise:

Appropriations	of	profit	and/or	retained	earnings

Legal	reserve

Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires that a public company shall allocate not less than 5% of its annual 

net profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account (“legal reserve”), until this account reaches an 

amount not less than 10% of the registered authorised capital. The legal reserve is not available for dividend distribution.

Other	components	of	equity

Valuation	changes

The valuation changes account within equity comprises the cumulative net change in the valuation of property, plant and equipment 

included in the financial statements at valuation until such property, plant and equipment is sold or otherwise disposed of.

(thousand share/thousand Baht)

Par value 
per share
(in Baht)

2013 2012

Number Baht Number Baht

Authorised

At 1 January

 - ordinary shares 1 270,000 270,000 270,000 270,000

At 31 December 

 - ordinary shares 1 270,000 270,000 270,000 270,000

Issued	and	paid

At 1 January

 - ordinary shares 1 270,000 270,000 270,000 270,000

At 31 December 

 - ordinary shares 1 270,000 270,000 270,000 270,000
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24	 ส่วนงานด�าเนินงาน

กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสำาคัญของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจท่ีสำาคัญน้ีจำาหน่าย

สินค้าและให้บริการทีแ่ตกต่างกนั และมีการบรหิารจดัการแยกต่างหาก เนือ่งจากใช้เทคโนโลยีและกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ผูม้อีำานาจ

ตดัสินใจสูงสุดด้านการดำาเนนิงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธรุกจิทีส่ำาคญัอย่างน้อยทกุไตรมาส การดำาเนนิงานของ

แต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังนี้ 

• ส่วนงาน 1 ขายสินค้า

• ส่วนงาน 2 ให้เช่าซื้อ

• ส่วนงาน 3 ให้บริการและอื่นๆ

ข้อมูลผลการดำาเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างน้ี ผลการดำาเนินงานวัดโดยใช้กำาไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่ง

นำาเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำาไร

ก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดำาเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่น

ที่ดำาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

(พันบาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน ขายสินค้า ให้เช่าซื้อ
ให้บริการและ

อื่นๆ
รวมส่วนงาน
ที่รายงาน

การตัด
รายการ

งบการเงิน
รวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556

รายได้จากลูกค้าภายนอก

 - รายได้จากการขาย 485,720 2,365,353 - 2,851,073 - 2,851,073

 - ดอกเบี้ยรับจากการขายผ่อนชำาระ - 773,445 - 773,445 - 773,445

 - รายได้จากการให้บริการ - - 2,306 2,306 - 2,306

 - รายได้อื่น 12,081 20 535 12,636 - 12,636

รายได้ระหว่างส่วนงาน

 - รายได้จากการขาย 2,163,887 - - 2,163,887 (2,163,887) -

 - รายได้จากการให้บริการ - - 66,886 66,886 (66,886) -

 - รายได้ค่าบริหารจัดการ 375,139 - - 375,139 (375,139) -

 - รายได้อื่น 64,217 81 - 64,298 (64,298) -

รวมรายได้ 3,101,044 3,138,899 69,727 6,309,670 (2,670,210) 3,639,460

ดอกเบี้ยจ่าย 44,115 74,970 13 119,098 (64,298) 54,800

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 18,981 148 145 19,274 - 19,274

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้ 199,484 192,759 (6,637) 385,606 - 385,606

สินทรัพย์ตามส่วนงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 1,464,000 2,398,525 27,568 3,890,093 (633,742) 3,256,351
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24 Segment information

The Group has three reportable segments, as described below, which are the Group’s strategic divisions. The strategic 

divisions offer different products and services, and are managed separately because they require different technology and 

marketing strategies. For each of the strategic divisions, the chief operating decision maker (CODM) reviews internal 

management reports on at least a quarterly basis. The following summary describes the operations in each of the Group’s 

reportable segments. 

• Segment 1  Trade sales 

• Segment 2  Hire purchase 

• Segment 3  Service and others 

Information regarding the results of each reportable segment is included below. Performance is measured based on segment 

profit before tax, as included in the internal management reports that are reviewed by the Group’s CODM. Segment profit 

before tax is used to measure performance as management believes that such information is the most relevant in evaluating 

the results of certain segments relative to other entities that operate within these industries.

(in thousand Baht)

Information about reportable segments Trade	sales
Hire 

purchase
Service	

and	others

Total 
reportable	
segments

Eliminations Net

For	the	year	ended	31	December	2013

External revenue

 - Revenue from sale of goods 485,720 2,365,353 - 2,851,073 - 2,851,073

 - Interest from installment sales - 773,445 - 773,445 - 773,445

 - Revenue from rendering of services - - 2,306 2,306 - 2,306

 - Other income 12,081 20 535 12,636 - 12,636

Inter-segment revenue

 - Revenue from sale of goods 2,163,887 - - 2,163,887 (2,163,887) -

 - Revenue from rendering of services - - 66,886 66,886 (66,886) -

 - Revenue from management fees 375,139 - - 375,139 (375,139) -

 - Other income 64,217 81 - 64,298 (64,298) -

Total segment revenue 3,101,044 3,138,899 69,727 6,309,670 (2,670,210) 3,639,460

Interest expense 44,115 74,970 13 119,098 (64,298) 54,800

Depreciation and amortisation 18,981 148 145 19,274 - 19,274

Segment profit (loss) before income tax 199,484 192,759 (6,637) 385,606 - 385,606

Segment assets as at 31 December 2013 1,464,000 2,398,525 27,568 3,890,093 (633,742) 3,256,351
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(พันบาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน ขายสินค้า ให้เช่าซื้อ
ให้บริการและ

อื่นๆ
รวมส่วนงาน
ที่รายงาน

การตัด
รายการ

งบการเงิน
รวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555

รายได้จากลูกค้าภายนอก

 - รายได้จากการขาย 475,222 1,850,904 - 2,326,126 - 2,326,126

 - ดอกเบี้ยรับจากการขายผ่อนชำาระ - 623,833 - 623,833 - 623,833

 - รายได้อื่น 13,302 3 790 14,095 - 14,095

รายได้ระหว่างส่วนงาน

 - รายได้ค่าบริหารจัดการ 86 - - 86 (86) -

 - รายได้อื่น - - 12 12 (12) -

รวมรายได้ 488,610 2,474,740 802 2,964,152 (98) 2,964,054

ดอกเบี้ยจ่าย 45,103 - - 45,103 - 45,103

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 12,838 - 2 12,840 - 12,840

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้ 289,789 (256) 36 289,569 - 289,569

สินทรัพย์ตามส่วนงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 938,424 1,762,619 14,515 2,715,558 (5,476) 2,710,082

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสาระสำาคัญ

25	 ค่าใช้จ่ายในการขาย
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 735,847 664,083 724,177 663,833

ค่าพาหนะ 42,012 68,607 42,012 68,545

ขาดทุนจากการยึดคืนสินค้า 46,366 60,485 - 60,485

ค่าเช่า 45,596 40,672 45,596 40,672

ค่าขนส่ง 39,320 32,417 39,320 32,417

ค่าใช้จ่ายจัดการ 36,863 31,390 36,863 31,390

ค่าโฆษณา 30,191 30,657 30,127 30,655

ค่าเผื่อการรับประกันสินค้า 39,944 30,327 39,944 30,327

อื่นๆ 45,712 24,499 30,248 24,499

รวม 1,061,851 983,137 988,287 982,823



Notes to the financial statements

For the year ended 31 December 2013 and 2012

219รายงานประจ�าปี	2556	Annual Report 2013

(in thousand Baht)

Trade	sales
Hire 

purchase
Service	

and	others

Total 
reportable	
segments

Eliminations Net

For	the	year	ended	31	December	2012

External revenue

 - Revenue from sale of goods 475,222 1,850,904 - 2,326,126 - 2,326,126

 - Interest from installment sales - 623,833 - 623,833 - 623,833

 - Other income 13,302 3 790 14,095 - 14,095

Inter-segment revenue

 - Revenue from management fees 86 - - 86 (86) -

 - Other income - - 12 12 (12) -

Total segment revenue 488,610 2,474,740 802 2,964,152 (98) 2,964,054

Interest expense 45,103 - - 45,103 - 45,103

Depreciation and amortisation 12,838 - 2 12,840 - 12,840

Segment profit (loss) before income tax 289,789 (256) 36 289,569 - 289,569

Segment assets as at 31 December 2012 938,424 1,762,619 14,515 2,715,558 (5,476) 2,710,082

Geographical	segments 

The Group is managed and operates principally in Thailand.  There are no material revenues derived from, or assets located 

in, foreign countries.

25	 Selling	expenses
(in thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Employee benefit expenses 735,847 664,083 724,177 663,833

Travel expenses 42,012 68,607 42,012 68,545

Loss on repossession 46,366 60,485 - 60,485

Rental expense 45,596 40,672 45,596 40,672

Local freight 39,320 32,417 39,320 32,417

Management service fee 36,863 31,390 36,863 31,390

Advertising 30,191 30,657 30,127 30,655

Product warranty 39,944 30,327 39,944 30,327

Others 45,712 24,499 30,248 24,499

Total 1,061,851 983,137 988,287 982,823
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26	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

27	 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 160,171 142,656 126,950 142,599

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 90,890 66,815 21,279 66,815

ค่าพาหนะ 63,877 40,699 50,792 40,699

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 15,508 18,655 11,090 18,216

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายทรัพย์สิน 19,274 17,715 18,981 17,707

ค่าเครื่องเขียน 18,802 14,443 13,482 14,391

ค่าเช่า 14,160 13,618 14,148 13,618

หนี้สูญได้รับคืน (24,416) (31,083) (23,956) (31,083)

อื่นๆ 16,440 12,546 13,341 12,511

รวม 374,706 296,064 246,107 295,473

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ผู้บริหาร

เงินเดือนและค่าแรง 33,238 28,223 29,318 28,223

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

 และประกันสังคม 1,674 1,934 1,346 1,934

อื่นๆ 607 872 450 872

35,519 31,029 31,114 31,029

พนักงานอื่น

เงินเดือนและค่าแรง 146,785 131,009 114,592 130,956

ค่านายหน้า 541,614 472,204 541,389 471,955

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

 และประกันสังคม 45,304 36,551 40,606 36,548

เงินสนับสนุนการขาย 116,766 125,738 114,231 125,738

อื่นๆ 10,030 10,208 9,195 10,206

860,499 775,710 820,013 775,403

รวม 896,018 806,739 851,127 806,432

โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 20
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26	 Administrative	expenses

27	 Employee	benefit	expenses

(in thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Employee benefit expenses 160,171 142,656 126,950 142,599

Bad and doubtful debt 90,890 66,815 21,279 66,815

Travel expenses 63,877 40,699 50,792 40,699

Professional fee 15,508 18,655 11,090 18,216

Depreciation and amortisation 19,274 17,715 18,981 17,707

Stationery 18,802 14,443 13,482 14,391

Rental expense 14,160 13,618 14,148 13,618

Bad debt recovery (24,416) (31,083) (23,956) (31,083)

Others 16,440 12,546 13,341 12,511

Total 374,706 296,064 246,107 295,473

(in thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Management

Wages and salaries 33,238 28,223 29,318 28,223

Contribution to defined contribution plans, employee 

 benefit and social security 1,674 1,934 1,346 1,934

Others 607 872 450 872

35,519 31,029 31,114 31,029

Other	employees

Wages and salaries 146,785 131,009 114,592 130,956

Commission 541,614 472,204 541,389 471,955

Contribution to defined contribution plans, employee 

 benefit and social security 45,304 36,551 40,606 36,548

Sales incentive 116,766 125,738 114,231 125,738

Others 10,030 10,208 9,195 10,206

860,499 775,710 820,013 775,403

Total 896,018 806,739 851,127 806,432

Defined	benefit	plans

Details of the defined benefit plans are given in note 20.
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โครงการสมทบเงินที่ก�าหนดไว้

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน 

โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึงอัตรา

ร้อยละ 10 ของเงนิเดอืนของพนกังานทกุเดอืน กองทนุสำารองเลีย้งชพีนี้ได้จดทะเบยีนเป็นกองทนุสำารองเลีย้งชพีตามข้อกำาหนดของกระทรวง

การคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

28	 ต้นทุนทางการเงิน

29	 ภาษีเงินได้

(พันบาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ต้นทุนทางการเงินกับบุคคลหรือกิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - 81 -

หุ้นกู้ 44,876 24,827 34,118 24,827

เงินกู้ยืมจากธนาคารและเงินเบิกเกินบัญชี 7,348 16,982 7,348 16,982

อื่นๆ 2,576 3,294 2,568 3,294

รวม 54,800 45,103 44,115 45,103

(พันบาท)

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ ในกำาไรหรือขาดทุน หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

สำาหรับงวดปัจจุบัน 56,952 11 26,504 -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว 6,988 65,454 14,300 65,454

การลดภาษีเงินได้ - รอการตัดบัญชี - (2,120) - (2,120)

6,988 63,334 14,300 63,334

รวม 63,940 63,345 40,804 63,334

(พันบาท)

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

ก่อนภาษี
เงินได้

รายได้ 
(ค่าใช้จ่าย)	
ภาษีเงินได้

สุทธิจากภาษี
เงินได้

ก่อนภาษี
เงินได้

รายได้ 
(ค่าใช้จ่าย)	
ภาษีเงินได้

สุทธิจากภาษี
เงินได้

การตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - - - 49,525 (9,956) 39,569
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Defined	contribution	plans

The defined contribution plans comprise provident funds established by the companies in the Group for their employees. 

Membership to the funds is on a voluntary basis. Contributions are made monthly by the employees at rates ranging from 

5% to 10% of their basic salaries and by the Group at rates ranging from 5% to 10% of the employees’ basic salaries. The 

provident funds are registered with the Ministry of Finance as juristic entities and are managed by a licensed Fund Manager.

28 Finance costs

29	 Income	tax	expense

(in thousand Baht)

Note

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Finance costs: 

 Related parties 6 - - 81 -

 Debentures 44,876 24,827 34,118 24,827

 Bank loans and overdrafts 7,348 16,982 7,348 16,982

 Others 2,576 3,294 2,568 3,294

Total 54,800 45,103 44,115 45,103

(in thousand Baht)

Income tax recognised in profit or loss Note

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Current tax expense 

 Current year 56,952 11 26,504 -

Deferred tax expense 17

 Movements in temporary Differences 6,988 65,454 14,300 65,454

 Income tax reduction - (2,120) - (2,120)

6,988 63,334 14,300 63,334

Total income tax expense 63,940 63,345 40,804 63,334

(in thousand Baht)

Income tax recognised in other 
comprehensive income

Consolidated	and	Separate	financial	statements

2013 2012

Before
Tax

Tax
(expense)
benefit

Net of
tax

Before
Tax

Tax
(expense)
benefit

Net of
tax

Revaluation of property, plant and equipment - - - 49,525 (9,956) 39,569
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

งบการเงินรวม

2556 2555

อัตราภาษี
(ร้อยละ) (พันบาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ) (พันบาท)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้รวม  384,506  289,569

จำานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20 76,901 23 66,601

การลดภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - (2,120)

ผลกระทบจากภาษีเงินได้ของบริษัทย่อย - 61

ผลต่างของรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ระหว่างรายการทางบัญชีกับ

 ทางภาษี (19,482) 224,047

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 5,755 7,216

การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก - (232,460)

ภาษีงวดก่อนที่บันทึกต่ำาไป 766 -

รวม 16.63 63,940 21.88 63,345

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

อัตราภาษี
(ร้อยละ) (พันบาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ) (พันบาท)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้รวม  199,485  289,789

จำานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20 39,897 23 66,651

การลดภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - (2,120)

ผลต่างของรายได้ระหว่างรายการทางบัญชีกับทางภาษี - 224,047

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 141 7,216

การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก - (232,460)

ภาษีงวดก่อนที่บันทึกต่ำาไป 766 -

รวม 20.45 40,804 21.86 63,334

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 

ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 

เหลืออัตราร้อยละ 23 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิสำาหรับสอง

รอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลำาดับ 

ทัง้น้ีเป็นทีเ่ชือ่ได้ว่ารฐับาลจะดำาเนนิการแก้ไขกฎหมายเพือ่ให้อตัราภาษีไม่สงูไปกว่าร้อยละ 20 สำาหรับรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวันที่ 

1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ
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Reconciliation of effective tax rate

Consolidated	financial	statements

2013 2012

Rate
(%)

(in thousand
Baht)

Rate
(%)

(in thousand
Baht)

Profit before income tax expense  384,506  289,569

Income tax using the Thai corporation tax rate 20 76,901 23 66,601

Income tax reduction - deferred - (2,120)

Effect of income tax from subsidiaries - 61

Income (expense) difference between accounting  

 and tax (19,482) 224,047

Expenses not deductible for tax purposes 5,755 7,216

Utilisation of previously unrecognised tax losses - (232,460)

Under provided income tax expense in prior year 766 -

Total 16.63 63,940 21.88 63,345

Reconciliation of effective tax rate

Separate financial statements

2013 2012

Rate
(%)

(in thousand
Baht)

Rate
(%)

(in thousand
Baht)

Profit before income tax expense  199,485  289,789

Income tax using the Thai corporation tax rate 20 39,897 23 66,651

Income tax reduction - deferred - (2,120)

Income difference between accounting and tax - 224,047

Expenses not deductible for tax purposes 141 7,216

Utilisation of previously unrecognised tax losses - (232,460)

Under provided income tax expense in prior year 766 -

Total 20.45 40,804 21.86 63,334

Income	tax	reduction

Royal Decree No. 530 B.E. 2554 dated 21 December 2011 grants a reduction in the corporate income tax rate for the three 

accounting periods 2012, 2013 and 2014; from 30% to 23% for the accounting period 2012 which begins on or after 1 

January 2012 and to 20% for the following two accounting periods 2013 and 2014 which begin on or after 1 January 2013 

and 2014, respectively.

It is understood that the Government will proceed to amend the law in order to maintain the corporate income tax rate at 

not higher than 20% for the accounting period 2015 which begins on or after 1 January 2015 and onwards in order to give 

full effect to the Cabinet resolution dated 11 October 2011 to increase Thailand’s tax competitiveness.
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30	 ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คำานวณจากกำาไรสำาหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของ

บริษัทและจำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการคำานวณดังนี้

31	 	เงินปันผล

ในการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำาไรเป็นเงินปันผลในอัตรา

หุ้นละ 0.3 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 81 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2556

ในการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำาไรเป็นเงินปันผลในอัตรา

หุ้นละ 0.2 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 54 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2555

32	 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำาเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจาก

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์ เพ่ือการเก็ง

กำาไรหรือการค้า

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพ่ือรักษานักลงทุน เจ้าหน้ีและความเช่ือมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการ

พัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษัทกำาหนดว่าเป็นผลของกิจกรรมการ

ดำาเนินงานหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อการดำาเนนิงานและกระแสเงินสดของกลุม่บริษัท เนื่องจากดอกเบีย้ของเงินกู้ยมืส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จากหุ้นกู ้(ดูหมายเหตุข้อ 18)

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิของหนีส้นิทางการเงนิทีมี่ภาระดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม และระยะเวลาท่ีครบกำาหนดชำาระหรอืกำาหนดอตัราใหม่มดีงัน้ี

(พันบาท/พันหุ้น)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กำาไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท 

(ขั้นพื้นฐาน) 320,566 226,224 158,680 226,455

จำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายแล้ว 270,000 270,000 270,000 270,000

ก�าไรต่อหุ้น	(ขั้นพื้นฐาน)	(บาท) 1.19 0.84 0.59 0.84
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30 Earnings per share

Basic	earnings	per	share

The calculations of basic earnings per share for the years ended 31 December 2013 and 2012 were based on the profit for 

the years attributable to equity holders of the Company and the number of ordinary shares outstanding during the years as 

follows:

31	 Dividends

At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 26 April 2013, the shareholders approved the 

appropriation of dividend of Baht 0.3 per share, amounting to Baht 81 million. The dividend was paid to shareholders 

during 2013.

At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 30 April 2012, the shareholders approved the 

appropriation of dividend of Baht 0.2 per share, amounting to Baht 54 million. The dividend was paid to shareholders 

during 2012.

32 Financial instruments

Financial	risk	management	policies

The Group is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency exchange rates and 

from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Group does not hold or issue derivative financial 

instruments for speculative or trading purposes.

Capital	management

The Board’s of Directors’ policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence 

and to sustain future development of the business. The Board of Directors monitors the return on capital, which the Group 

defines as result from operating activities divided by total shareholders’ equity.

Interest	rate	risk

Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of the Group’s operations 

and its cash flow. Loan interest rates are mainly fix from debentures (Note 18).

The effective interest rates of interest-bearing financial liabilities as at 31 December and the periods in which those liabilities 

mature or re-price were as follows:

(in thousand Baht / thousand shares)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Profit attributable to equity holders of the Company

(basic) 320,566 226,224 158,680 226,455

Number of ordinary shares outstanding 270,000 270,000 270,000 270,000

Basic earnings per share (in Baht) 1.19 0.84 0.59 0.84
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228 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) Singer Thailand Public Company Limited

(พันบาท)

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
ภายใน	1	ปี

หลังจาก	1	ปี	
แต่ภายใน
5	ปี

รวม

ปี	2556

หมุนเวียน

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 7.65 224,976 - 224,976

 หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 4.95 150,000 - 150,000

ไม่หมุนเวียน

 หุ้นกู้ 5.20 - 5.50 - 770,000 770,000

รวม 374,976 770,000 1,144,976

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
ภายใน	1	ปี

หลังจาก	1	ปี	
แต่ภายใน
5	ปี

รวม

ปี	2556

หมุนเวียน

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 7.65 224,976 - 224,976

 หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 4.95 150,000 - 150,000

ไม่หมุนเวียน

 หุ้นกู้ 5.27 - 5.50 - 450,000 450,000

รวม 374,976 450,000 824,976

(พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
ภายใน	1	ปี

หลังจาก	1	ปี	
แต่ภายใน
5	ปี

รวม

ปี	2555

หมุนเวียน

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 7.65 14,997 - 14,997

 หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 4.65 150,000 - 150,000

ไม่หมุนเวียน

 หุ้นกู้ 4.95 - 5.50 - 600,000 600,000

รวม 164,997 600,000 764,997

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมี

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
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(in thousand Baht)

Consolidated	financial	statements

Effective
interest rate

(% per annum)

Within 1
year

After 1 year 
but	within	5

years
Total

2013

Current

 Bank overdrafts 7.65 224,976 - 224,976

 Current portion of debentures 4.95 150,000 - 150,000

Non - Current

 Debentures 5.20 - 5.50 - 770,000 770,000

Total 374,976 770,000 1,144,976

(in thousand Baht)

Separate financial statements

Effective
interest rate

(% per annum)

Within 1
year

After 1 year 
but	within	5

years
Total

2013

Current

 Bank overdrafts 7.65 224,976 - 224,976

 Current portion of debentures 4.95 150,000 - 150,000

Non - Current

 Debentures 5.27 - 5.50 - 450,000 450,000

Total 374,976 450,000 824,976

(in thousand Baht)

Consolidated	and	Separate	financial	statements

Effective
interest rate

(% per annum)

Within 1
year

After 1 year 
but	within	5

years
Total

2012

Current

 Bank overdrafts 7.65 14,997 - 14,997

 Current portion of debentures 4.65 150,000 - 150,000

Non - Current

 Debentures 4.95 - 5.50 - 600,000 600,000

Total 164,997 600,000 764,997

Foreign	currency	risk

The Group is exposed to foreign currency risk relating to purchases which are denominated in foreign currencies.

At 31 December 2013 and 2012, the Group and the Company was not exposed to foreign currency risk in respect of financial 

liabilities denominated in foreign currencies.
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(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

ภายในหนึ่งปี 40,310 39,640 39,759 39,640

หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 21,554 40,081 20,575 40,081

หลังจากห้าปี 617 830 617 830

รวม 62,481 80,551 60,951 80,551

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าอาคารสำานักงาน อาคารร้านสาขา คลังสินค้า ยานพาหนะ และอุปกรณ์สำานักงาน ซึ่งค่าเช่า 

อายุการเช่าและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำาระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำาหนด

ฝ่ายบริหารได้กำาหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเส่ียงทางด้านสินเช่ือจากการขายสินค้าตามสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งมีสินค้าท่ีขายเป็น

หลักประกันโดยสมำ่าเสมอ โดยมีการประเมินและกำาหนดจำานวนสินเชื่อที่เหมาะสมแก่ลูกค้า ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคา

ตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการ

ดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อทำาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

การก�าหนดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุม่บรษิทักำาหนดให้มกีารกำาหนดมลูค่ายุติธรรมท้ังสนิทรพัย์และหน้ีสนิท้ังทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำาระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และ

เต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัด

มูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกำาหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกำาหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผย

ในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี

33	 ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

(พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

ภาระผูกพันอื่น

หนังสือคำ้าประกันจากธนาคาร 1,020 20

รวม 1,020 20

บริษัทมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนังสือคำ้าประกันการซื้อสินค้าและการใช้บริการไปรษณีย์
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(in thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2013 2012 2013 2012

Non-cancellable	operating	lease	commitments

Within one year 40,310 39,640 39,759 39,640

After one year but within five years 21,554 40,081 20,575 40,081

After five years 617 830 617 830

Total 62,481 80,551 60,951 80,551

The Group has commitment relating to rental agreements of office buildings, shop buildings, warehouse, vehicles and office 

equipment.  The rental fees, terms and conditions are as described in the agreements. 

Credit	risk

Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or counterparty to settle its financial and 

contractual obligations to the Group as and when they fall due.

Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing basis. Credit evaluations 

are performed on all customers requiring credit over a certain amount. The products are sold under hire purchase agreements 

and the installment accounts receivable are secured by the products sold.  The maximum exposure to credit risk is represented 

by the carrying amount of each financial asset in the Statement of financial position.

Liquidity	risk

The Group monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate by management 

to finance the Group’s operations and to mitigate the effects of fluctuations in cash flows.

Determination	of	fair	values

A number of the Group’s accounting policies and disclosures require the determination of fair value, for both financial and 

non-financial assets and liabilities. The fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, 

between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. Fair values have been determined for measurement 

and/or disclosure purposes based on the following methods.  When applicable, further information about the assumptions 

made in determining fair values is disclosed in the notes specific to that asset or liability.

The fair value of all financial assets and liabilities is taken to approximate the carrying value.

33	 Commitments	with	non-related	parties

(in thousand Baht)

Consolidated/Separate	financial	statements

2013 2012

Other		commitments

Bank guarantees 1,020 20

Total 1,020 20

The Group has committed with a local banks for letters of guarantee issued in favor of a state enterprise and a local company 

for guarantee the payment of goods and post service.
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ปีที่มีผล
บังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนำาเสนองบการเงิน 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ

2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดำาเนินงาน 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำาเนินงาน 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของ

กฎหมายตามสัญญาเช่า

2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 2557

34	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

เงินปันผลจ่าย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานในปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 

0.45 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 121.5 ล้านบาท ทั้งนี้มติดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

35	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้  

กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปน้ี เน่ืองจากยังไม่มีการบังคับใช้ มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท และกำาหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้ 
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TFRS Topic Year
effective

TAS 1 (revised 2012) Presentation of financial statements 2014

TAS 7 (revised 2012) Statement of Cash Flows 2014

TAS 12 (revised 2012) Income Taxes 2014

TAS 17 (revised 2012) Leases 2014

TAS 18 (revised 2012) Revenue Recognition 2014

TAS 19 (revised 2012) Employee Benefits 2014

TAS 21 (revised 2012) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 2014

TAS 24 (revised 2012) Related Party Disclosures 2014

TAS 34 (revised 2012) Interim Financial Reports 2014

TAS 36 (revised 2012) Impairment of Assets 2014

TAS 38 (revised 2012) Intangible Assets 2014

TFRS 2 (revised 2012) Share-based Payment 2014

TFRS 3 (revised 2012) Business Combinations 2014

TFRS 8 (revised 2012) Operating Segments 2014

TFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and 

Similar Liabilities

2014

TFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease 2014

TFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment 2014

TFRIC 13 Customer Loyalty Programmes 2014

TFRIC 18 Transfers of Assets from Customers 2014

TIC 15 Operating Leases-Incentives 2014

TIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the 

Legal Form of a Lease

2014

TIC 32 Intangible Assets-Web Site Costs 2014

34	 Events	after	the	reporting	period

Dividend	payment

The Board of Directors of the Company meeting held on 28 February 2014 proposed a resolution approving a dividend 

payment in respect of the results of the operations in 2013 of Baht 0.45 per share, amounting to Baht 121.5 million. However, 

this resolution must be approved at the annual general meeting of shareholders.

35	 Thai	Financial	Reporting	Standards	(TFRS)	not	yet	adopted

The Group has not adopted the new and revised TFRS that have been issued but are not yet effective.  Those new and 

revised TFRS that are applicable to the Group’s operations, which become effective for annual financial periods beginning 

on or after 1 January in the year indicated in the following table, are as follows:



หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555
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ผู้บริหารคาดว่าจะนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้และถือปฏิบัติ โดยผู้บริหาร

กำาลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงิน

รวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ

36	 การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2555 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนำาเสนอในงบการเงินปี 2556 ดังต่อไปนี้

(พันบาท)

2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัดประเภท
ใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัดประเภท
ใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้ผ่อนชำาระที่ครบกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 1,109,508 4,882 1,114,390 - - -

ลูกหนี้อื่น 43,666  234,132 277,798 43,620 2,570,618 2,614,238

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 23 (23) - 2,515,189 (2,515,189) -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 249,683 (248,526) 1,157 66,121 (64,964) 1,157

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4,817 9,535 14,352 4,817 9,535 14,352

เจ้าหนี้อื่น - 337,905 337,905 - 343,104 343,104

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 29,248 (29,248) - 34,686 (34,686) -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 319,657 (308,657) 11,000 319,418 (308,418) 11,000

- -

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,018,869 (35,732) 983,137 1,018,555 (35,732) 982,823

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 260,332 35,732 296,064 259,741 35,732 295,473

- -

การจัดประเภทรายการใหม่นี้เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 

เรื่อง กำาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน และการจัดประเภทรายการใหม่นี้ผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทมากกว่า
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Management expects to adopt and apply these new and revised TFRS in accordance with the FAP’s announcement and is 

presently made a preliminary assessment of the potential initial impact on the consolidated and separate financial statements 

of these new and revised TFRS.

36	 Reclassification	of	accounts

Certain accounts in the 2012 financial statements have been reclassified to conform to the presentation in the 2013 financial 

statements as follows:

(in thousand Baht)

2012

Consolidated	
financial statements

Separate 
financial statements

Before
reclass.

Reclass.
After

reclass.
Before
reclass.

Reclass.
After

reclass.

Statement	of	financial	position

Current portion of installments receivables 1,109,508 4,882 1,114,390 - - -

Other receivables 43,666  234,132 277,798 43,620 2,570,618 2,614,238

Amount due from related parties 23 (23) - 2,515,189 (2,515,189) -

Other current assets 249,683 (248,526) 1,157 66,121 (64,964) 1,157

Other non-current assets 4,817 9,535 14,352 4,817 9,535 14,352

Other payables - 337,905 337,905 - 343,104 343,104

Account payable to related parties 29,248 (29,248) - 34,686 (34,686) -

Other current liabilities 319,657 (308,657) 11,000 319,418 (308,418) 11,000

- -

Statement	of	comprehensive	income

Selling expenses 1,018,869 (35,732) 983,137 1,018,555 (35,732) 982,823

Administrative expenses 260,332 35,732 296,064 259,741 35,732 295,473

- -

The reclassifications have been made comply with the reclassification set of in the announcement of the Department of 

Business Development on 28 September 2011. The brief required in financial statements and in the opinion of management, 

the new classification is more appropriate to the Company’s business.
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ได้จัด “การประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46” ขึ้นที่ห้องประชุมชั้น 30 อาคาร กสท 

โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2556 เพ่ือพิจารณาวาระต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดย พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี  ปราโมช 

ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ เป็นประธานในการประชมุ โดยมคีณะกรรมการบรษิทั รวมท้ังคณะผูบ้รหิารเข้าร่วมการประชมุอย่างพร้อมเพรยีง

Singer Thailand PLC., held the 46th Annual General Meeting of Shareholders at the Conference Room, CAT Telecom 

Tower, 30th Fl., Charoenkrung road, Bangrak, Bangkok on April 26, 2013. The meeting was presided over by Admiral  

M.L Usni Pramoj, Chairman of the Board and an Independent Director with attendees from Singer’s Board of Directors, Management 

team, 188 shareholders and proxies to consider and approve various agenda items by the Shareholders.

การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	46
Annual	General	Shareholders	Meeting	(AGM)	No.46th

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน
Opportunity Day 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงาน “บริษัท
จดทะเบียนพบนักลงทุน” (Opportunity Day) ประจำาปี 2556 กับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำานวน 2 คร้ัง คือ การแถลงผลประกอบ
การประจำาปี 2555  และ การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2556  โดย
ได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง
จำานวนมาก ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง webcast ของตลาดหลักทรัพย์ 
และ สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.singerthai.co.th

As the Stock Exchange of Thailand has organized the event 
“Opportunity Day” which aims to facilitate investor relations activities 
of the listed companies, in year 2013, Singer Thailand PCL had joined 
the event 2 times to announce company performance results for year 
2012 and Q2/2013. An Opportunity Day was made to convenient for 
analysts, investors, the media and other interested parties to find out about 
the business and operations of listed companies - and for listed firms to 
communicate with these key audiences. The session were broadcasted via 
webcast facilities of SET with live and can also be reviewed retroactively 
on the Company’s website at www.singerthailand.co.th.
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ตุลาคม 2556: บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรม “โครงการ

สร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ” ด้วยความร่วมมือจากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิอีดีพี ซึ่งในปีน้ืนับเป็นรุ่นที่ 4 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้ครูได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาคการศึกษาและภาคเอกชน 

ซึ่งในครั้งนี้มีคณะครูกว่า 50 ท่านเข้าร่วมโครงการ โดยคุณบุญยง ตันสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้การต้อนรับ  

ณ ห้องประชุมชั้น 30 อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ

Company Visit
คณะครูโครงการสร้างเสริมศักยภาพ
แม่พิมพ์ของชาติ	(รุ่นที่	4)	เข้าเยี่ยมชมบริษัท
The	Empowerment	Capacity	of	Teacher	4th Project

October 2013: Singer Thailand PCL., incorporated 

with the Stock Exchange Thailand (SET) Foundation warmly 

welcomed over 50 teachers from the South of Thailand to 

the head office of Singer as the “Empowerment Capacity 

of Teacher 4th Project”, organized by the Office of Basic 

Education Commission and the Executive Development 

Program (EDP) Foundation. The objective is to create a forum 

in which teachers meet with experienced and well-qualified 

academics to exchange their ideas and experiences together. 

In this occasion, Mr. Boonyong Tansakul, Chief Executive 

Officer of Singer and Management team greeted the 

participants at the conference room, 30th Fl., CAT Telecom 

Tower, Charoenkrung Road, Bangrak, Bangkok.
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ซิงเกอร์	125	ปี	กับความฝันอันสูงสุด
Singer	Thailand	2014	-	The	Impossible	Dream
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บร�ษัท ซ�งเกอร�ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจร�ญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-352-4777  โทรสาร 02-352-4799

SINGER Thailand Public Company Limited
72 CAT Telecom Tower 17th Fl., Charoen Krung Road, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. (66)-2352-4777  Fax. (66)-2352-4799
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